
ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK ČESKÝCH INŽENÝRŮ

~TjT"O.i a způsob měření intensit)' tíže v Uechách a na Mora~'e.

Měření íntensíty tíže na území Protektorátu
Čechy a Morava poprvé prováděl R. S t e r n e c k,
důstojník Vojenského zeměpisného ústavu ve Víd-
ni. Sestrojil si sám kyvadlový přístroj. Za úče-
lem jeho vyzkoušení a zjištění svislého gravi-
tačního gradientu1) a určení střední hustoty
země provedl první pokusné měření v roce
1882 v jámě Vojtěch v dolech v Příbrami. Chtěl
zjístiti vliv vzdálenosti stanice od středu země na'
doby byvu tím, že provedl měření na povrchu země,
v hloůbce 500 a 1000 metrů. Oboje měření provedl
stejným kyvadlovým přístrojem a snažil se, aby
rovněž všechny ostatní okolností byly stejné. Sám
dospěl však k názoru, že z jednoho pokusu, pro-
váděného nad to s přístrojem nedokonalým, nelze
prováděti všeobecně platné uzávěry. Proto své po-
kusy opakoval na různých místech a při tom pra-
coval na zdokonalení svého přístroje. V referátu
o své práci (Mitteilungen d. MGI., Bd. 2. r. 1882)
popísuje své pokusy velmi důkladně a dopodrobna.
Ve výsledku uvádí, že hodiny, které jdou na povrchu
správně, zrychlují se v hloubce 500 m (pod po-
vrchem) o 2,4 sec., v hloubce 1000 m o 2,3 sec. den-
ně, kteréžto hodnoty se shodují s výsledkem Aíry-ho
(2,25 sec. v hloubce 383 m). Z toho činí uzávěr:
Vlivem přítažlivosti a odstředivé síly Země a pů-

sobením hmot vně se nalézajících, exístuje v kaž-
dém bodě uvnitř Země - při stejném poloměru -
stejné zrychlení. Dnes je známo, že tato věta platí
vlivem nerovnoměrného rozložení hmot - zejména
v kůře zemské - jen velmi hrubě.
V r. 1883 Sterneck měření opakoval s většímí jíž

zkušenostmi a každým dalším rokem svůj přístroj
i měření zdokonaloval, takže jíž r. 1887 podává popis
svého zdokonaleného přístroje, jenž byl vzorem mnoha
přístrojům pozdějším a jehož základní myšlenka se
u většiny kyvadlových přístrojů uplatňuje dodnes.
K vůli přehledu budiž podán dále jen stručný popis
původního Sterneckova přístroje, neboť v další části
tohoto článku bude popsán podrobně zdokonalený
Sterneckův přístroj, jímž je F ec hne r ů v čt y ř-
k y vad lov Ý pří str o j, kterým je u nás nyní
llCwéměření intensity tíže prováděno.
Původní St e r n e c k ů v kyvadlový přístroj2) byl

zhotoven v r. 1887 ve Wahringu u Vídně a sestá-
val ze čtyř hlavních částí:
1. vlastního kyvadlového přístroje;
2. zařízení ke zjištění doby kyvu;
3. apparatury ke zjištění konstant;
4. zařízení k postavení a použití v poli.

1) Gravitačním gradientem se rozumí změna intensity
tíže s výškou pro jedničku délkovou.

2) Srov. Mitteilungen d. K. u. K. Militar-geographí-
. schen lnstítutes, Wien, Bd. VII., r. 1887.

Kyvadlo (obr. 1.) sestávalo z mosazné, asi 25 cm
dlouhé tyče, nesoucí na jednom konci pozlacené,
1 kg těžké závaží a na druhém koncí obrubu pro
achátový břít. Na přední straně obruby bylo zrcátko,
na zadní destička, kterou byl achátový břit držen.
Na achátu byly vybroušeny na každé straně dva
bříty. Dva vnější pomocné, sloužící při aretování ky-
vadla, dva vnítřní vlastní kyvadlové břity, které při
použití kyvadla spočívají na achátové destičce stativu.
(Na obr. 1. označeny písmo A pomocný a vnitřní
břit na levé straně. Břity na pravé straně jsou
};ryty zrcátkem S.)
Stativ, kt':)rý byl lit jako jeden kus z litiny, po-

zůstával z prsténce R) nesoucího nálitky pro sta-
věcí šrouby a tří noh stativu, z nichž jedna, ve timě-
ru kývání kyvadla, byla vyříznuta, aby nebylo brá-
něno volnému proudění vzduchu. Nohy stativu byly
spojeny prsténcem r nesoucím desku, na níž byla
upevněna achátová destička. Na stativu byla umí.3-
těna ještě vodováha W k horizontování achátové
destičky a zařízení k nazdvižení vlastních břitů na
destičku. Na hořejší plošce stativu bylo umístěno
zrcátko S) které bylo možno zařídit rovnoběžně se
zrcátkem kyvadlovým. Na spodním prsténci bylo za-
řízení, jímž bylo možno uděliti kyvadlu určitou ampli-
tudu 8'-10'.

Obr. č. 1.
W vodováha, T teploměr, R prstenec stativu, r mosazný
prstenec, S zrcátko, O upevňující šroub k zrcátku S,
s kyvadlovézrcátko, A achát. destička s břity, h rameno
zvedače, t péro šroubu zvedače, uu ručičky zvedače,
mn zařízení ku zvedání kyvadla, o o' q zařízení k udě-
lení amplitudy, g závaží kyvadla. Cástí označené písme-
nou h, t, u tvoří zaÍ'Ízeník zvedání kyvadla na pomocné

břity.

1940/81



K docílení stejnoměrné temperatury a k ochraně
před větrem a prachem byl přístroj opatřen skle-
něným příklopem. K zjištění teploty byl na vnitřní
straně stativu zavěšen teploměr.
K určení doby kyvu sloužil koincidenční přístroj.

Za pomoci zrcátek umístěných na přístroji je možno
dalekohledem pozorovati okamžik, kdy kyvadlo pří-
stroje a kyvadlo hodin procházejí současně nulovou
polohou (koincidence). Protože doba kyvu kyvadla
byla o něco málo delší než 'l2 sec., udělá kyvadlo
přístroje v době c sec. mezi dvěma následujícími
koincidencemi (2c-1) kyvů. Určíme-li c, můžeme
vypočísti dobu kyvu kyvadla přístroje.
K určení konstant sloužily:
A. V Ý v ě v y a manometry ke zjištění vlivu změn

hustoty vzduchu na dobu kyvu; byly srovnány doby
kyvu kyvadel při různé hustotě vzduchu;
B. z a h ř í v a c í a par á t, sloužící ku zjištění

vlivu teploty nSt dobu kyvu způsobem obdobným
jako u A;
C. k o v o výt e p lom ě r ve tvaru kyvadla slou-

žící ke zjištění změny teploty kyvadla (určuje ji
přesněji než teploměr rtuťový).
K měření v poli sloužil přenosný skládací kamen-

ný pilíř.
Zjištěné doby kyvu bylo nutno opraviti o:
1. Opravu z chodu hodin;
2 opravu a z amplitudy a. Doba kyvu vztahovala

se na amplitudu nulovou. Protože amplituda má
hodnotu vždy větší, nutno provésti redukci, která
pro velmi malou amplitudu je přibližně rovná

a2-T-- .
16 '

3. opravu {i' na vzduchoprázdno. Označíme-li re-
lativní hustotu vzduchu D (pro tlak 760 mm a O" C
je D :.=c 1), bylo pro Sterneckova kyvadla {}=
- 601'1 D :10-7;

4. opravu i vzhledem k teplotě tO CJ která pro
Sterneckova kyvadla byla i =- 36'27 to . 10-7•
Číselné hodnoty těchto oprav 3. a 4. byly získány

zkusmo.
K těmto opravám 1.-4. přibyla později ještě tato

další :3)
5. Oprava k z kontrakce kyvadlových tyčí. Bylo

pozorováno, že kyvadlové tyče se během času
smršťují. Na př. během 113 dní projevila se kon-
trakce změnou doby kyvu v g, jež činila až 175 . 10-;;
galú.
Aby bylo vyloučeno spolukývání podstavce, byl

konstruován nový stativ, který se připevňoval na
zeď.
Měření přístrojem Sterneckovým bylo prováděno

takto:
Před odchodem na polní měření byla určena doba

kyvu všech kyvadel u všech přístrojů. Doba kyvu
byla opravena o všechny uvedené opravy. V poli
byl potom postaven přístroj na skládací piIíř (pozdě-
ji zavěšen byl na stativ připevněný na zdi). Byla
určena doba kyvu u .dvou kyvadel současně a sta-
no-reny všechny hodnoty k výpočtu oprav.
Po návratu z polních prací byla opět zjišťována

doba kyvu všech kyvadel na výchozí stanici za úče-

lem zjištění opravy k. Po zavedení všech oprav
určen rozdíl doby kyvu kyvadla na stanici výchozí

a polní a z toho pomocí vzorce i= Jr V+, kde l

zůstává neproměnné, určen rozdíl v g. Připočtením
tohoto rozdílu k hodnotě g pro stanici výchozí, bylo
získáno výsledné zrychlení pro stanici polní.
Ke každé Sterneckově měřické soupravě náležely

vlastně dva úplné přístroje. Tím, že kývaly oba sou-
časně, bylo docíleno lepších výsledků (z průměru).
Se soustavným měřením v Čechách započato r.

1889, na Moravě 1891 a zaměřeno bylo v Čechách
53 stanic, na ~\Joravě54, na Slovensku a býv. Pod-
karpatské Rusi 43, celkem tedy na území bývalé re-
publih:y J50.
Na Sterneckovo měření musíme se dívat s určitý-

mi výhradami, protože vykazuje určité nedostatky.
Přístroje byly nedokonalé; určení oprav nedosti
přesné a některé opravy byly zanedbávány (na př.
soukyv stativu zaviněný kýváním kyvadla). Přes to
skýtají nám tato měření určitý přehled o rozložení
tíže na území bývalé ČSR.
Podle prof. Oltaye pohybují se (při srovnání

s novým ,měřením) chyby Sterneckova měření na
území Maďarska v mezích -+ 20 mgal.
Na území Protektorátu známe dosud jen málo

výsledků měření intensity tíže, abychom mohli pro-
vádět jejich porovnáním s výsledky starých měření
určité uzávěry; výsledky z několika stanic však
ukazují na přibližně stejné poměry jako v Ma-
ďarsku.
Pro přehled budiž uvedena tabulka původního

(Sterneckova) a nového měření intensity tíže, pro-
vedeného za býv. republiky. Ku srovnání jsou v ta-
bulce použita všechna nová měření, i když místa po-
zorování jsou mimo hranice Protektorátu Čechy a
Morava.
Ve sloupci "oprava v mgal" je vzat v úvahu výš-

kový rozdíl stanic podle vzorce pro redukci ve vol-
ném vzduchu.
K tabulce je třeba podotknouti, že v rozdílu mě-

l'ení je také zahrnut rozdíl místních anomaIií, neboť
místa měření nejsou přesně totožná, třebaže u vět-
šiny stanic je rozdíl \'zdáleností nevelký. Místa
Sterneckových stanic nebylo lze přesně zjistit, pro-
tože se nezachovaly namnoze žádné topografie, ze
kterých by bylo možno určit přesné umístění stanic.
Po skončení Sterneckových prací nebylo u nás

prováděno žádné systematické měření tíže až do r.
1926. kdy prof. Dr. B. Kladivo provedl připojovací
měření pro hlavní referenční bod býv. ČSR - Čes-
ká technika v Brně - připojením na Postupim')
a v r. 1928 připojením na Vídeň.5) Použito bylo
čtyřkyvadlového přístroje fy Fechner. Výsledek
z obou měření je: 980,9611 -+ 0,9 . 10-3 dyn.
Se soustavným měřením bylo u nás opět započato

až v r.1936. Měření bylo prováděno spoluprací brněn-
ské techniky (II. ústav geodetický prof. Dr. B. Kla-

') Srov.Dr. B. Kladivo: Relativní určení intensity tíže
v Brně vzhledemk Postupimi. Rozpravy II. tř. čes. Ak.
r. 40, čís. 10.

5) Srov. Dr. B. Kladivo: Relativníurčení intensity tíže
v Bmě vzhledemk Vídni. RozpravyII. tř. čes. Ak. r. 40,
čís. 11.
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diva) a býv. voj. zeměpisného ústavu v Praze. Mě-
ření bylo provedeno na bodech: Břeclav, Olomouc a
Uherský Brod. Při těchto měřeních bylo nutno pře-
konávat řadu počátečních obtíží a získávaly se tak
zkušenosti. V r. 1937 bylo v měření pokračováno a
byly zaměřeny stanice: Opava, Mor. Budějovice, Vel.
Meziříčí, Polička, Vsetín. Opokaváno měření v Olo-
mouci a Uh. Brodě. V r. 1938 (po úpravě kyvadel)
opakováno měření ve Vel. Meziříčí a v Poličce. Nově
zaměřeno: Rychnov nad Kněžnou. Práce byly pře-
rušeny mobilisací.

Popis přístroje Fechnerova (obr. 2.) a způsobu
měření s ním:

Stativ je upraven pro čtyři kyvadla, dvě a dvě
proti sobě. Kyvadla jsou invarová, pozlacená, s achá-
tovými břity, doba kyvu přibližně 015 sek. Těsně
nad břitem a s ním rovnoběžně jsou dvě zrcátka,
umístěná souměrně k rovině rovnovážné polohy.-
Stativ je opatřen achátovými destičkami na nichž
kyvadla svými břity při kývání spočívají; jinak jsou
aretačním zařízením nadzvednuta. K udílení ampli-
tudy a spouštění kyvadel slouží páčková zařízení
na stativu. Dále jsou na stativu souměrně upevněny
dva oV0icn8 teplon:ěry a na horní ploše optický
system. C2lý přístroj je přikryt kovovým příklo-
pem o dvojitých stěnách, s okénkem z planparalel-
ního skla pro chod světelných paprsků na zrcátka
kyvadel a zpět a dvěma okénky k odečítání teplo-
měrů. Stavěcími šrouby na základní desce stativu
urovnají se achátové destičky (pomocí závěsných
Ubel s achátovými břity) do horizontální polohy,
respektive tak, aby nepatrné odchylky od vodorovné
polohy měly u protějších destiček opačný smysl.
K výstroji kyvadlového přístroje patří také přenos-
ný kovový pilíř, jehož se užívá na polních stanicích
a který je patrný na obr. 3.

Původně určovala se doba kyvu kyvadel visuelním
pozorováním způsobem Sterneckovým, pomocí koin-
cidenčního přístroje. Později byl kyvadlový přístroj
opraven a doplněn zařízeními na automatickou re-
gistraci (od fy Zeiss, podle prof. Meissera, Jena).

Světelný paprsek vycházející ze žárovky v regis-
tračním přístroji prochází optickým systemem na
stativu kyvadlového přístroje, odráží se od kývají-
cího zrcátka a vrací se toutéž cestou, ale kývá v ro-
vině horizontální. Tento kývavý pohyb zobrazuje
se pomocí válcové čočky registračního přístroje na
filmovém papírovém pásu, posunovaném ve svislé
rovině hodinovým strojem (rychlost pohybu filmo-
vého pásu se může měniti od 2 do 16 cm za sekundu).
Tak se po vyvolání objeví na filmu vlnovka, zobra-
zující pohyb kyvadla (srov. obr. 5).

Jiný světelný paprsek, vycházející z druhé žárov-
ky v registračním přístroji a zobrazující se na filmu
po odrazu na zrcátku upevněném na kotvičce reso-
nančního relais (amplionový system) zapisuje sekun-
dy pozorovacích hodin (světelná značka časová na
obr. 5). Resonanční relais je při měření na referenč-
ní (základní) stanici zapojeno přímo na svorky ky-
vadlového kontaktu hodin (vteřinu je proud zapo-
jen, následující přerušen). Při měření v poli jsou
sekundové kontakty hodin vysílány bezdrátově a
relais časové značky je pak zapojeno na přijímací
stanici buď přímo (pak pracuje relais časové znač-
ky jako resonanční), nebo přes jiné relais a usměr-
ňovač (pak pracuje relais obdobně jako na referenč-
ní stanici). Časová stupnice na filmu je dána oka-
mžiky, kdy končí kontakťj v sekundě 0,2,4 ... atd.
(body O a 2 na obr. 5).

Zlomky sekund vyznačených na filmu časovou
značkou odečítají se pak pomocí intervalů 0,02 sek.,
jež jsou na filmu vyznačovány doutnavou lampou.
Záblesky této doutnavé lampy způsobuje 50krát za

Nové I Rozdíl gll (nové) gn-gs+ Iměření Výška výšekS;;anice
Sterneck.1 stanic gn-gs oprava Poznámka

oprava gs (Sterneck) v mgal
měření I v mgal

1 Brno 247 I +12 980,361, I +15 +19 I235 +4 946--- --
2 Olomouc 221 -4 980,986. -23 -24 I

225 -1 1,010

3 Opava (Troppau) 267 +7 981,0283 -8 -6260 +2 036--
4 Moravské Budějovice 462 -3 980,922. +13 +12465 -1 909

5 Velké Meziříčí 449 +24 dosud
425 980,939 nevyhodnoceno---

6 Polička 553 -2 980,936. -3 -4555 -1 939

7 Uherský Brod 248 O 980,914, -2 - 2248 O 916---
8 Břeclav 159 980,896.

- neměřeno

9 Vsetín 343 +3 980,928. -9 -8340 +1 938---
10 Rychnov n. Kn. 327 +6 dosud

I 321 I 980,998 nevyhodnocono

Střed +11
mgal

1940/83



Obr. č. 2.

Ap zařízení pro udělení amplitudy, Ar aretační zařízení, t teploměr, k kyvadlo, Och ochranná žebra (aby se ne-
poškodila optika při nasazování poklopu), Op optické zařízení pro spojení s registračním pHstrojem, s stativ,

z zrcátko kyvadla, b kyvadlo'/Ý břit, st stavěcí šroub.

zvolené nulté sekundy příručního chronometru, při
čemž nultou sekundu vyznačíme tlačítkem, zapo-
jenÝm do okruhu sekundové značky. Po stanovené
době (40-60 minut) registraci opakujeme. Poně-
vadž amplituda se zmenšila, nebudou si odpovídati
přerušením vyznačené polohy kyvadla (není-li to
náhodou právě průchod rovnovážnou polohou) při
větší amplitudě počáteční a menší amplitudě při
druhé registraci. Béřeme-li však střed časových
okamžiků vždy pro dvě přerušení souměrná k vrcho-
lu vlnovky, obdržíme tak vždy časový okamžik, kdy
kyvadlo je v krajní poloze.

Pro průchod označený 1 na obr. 5, odečteme na
příklad od čárky doutnavou lampou způsobené,
označené O celkem 16,9 ladičkových intervalů. Po-

něvadž od ukončeni kontaktu nulté sekundy
SIA, Praha. je k počáteční čárce 0,8 lad. intervalu, je

časový okamžik průchodu 1 roven (0,8+
+16,9) .0,02 = 0,354 sek. Podobně časový
okamžik pro průchod l' je (0,8+41,2) X
X 0,02= 0,840 sek. Střed 0,597 sek. udává
pak časový okamžik pro vrchol vlnovky,
t. j. průchod kyvadla krajní polohou.

Pomocí značek způsobených tlačítkem
můžeme očíslovatí jednotlivé sekundy hodin
a pro snadnější odečítání označíme na př.
každý desátý ladičkový interval. Nyní sta-
novíme časy okamžiků, kdy kyvadlo je
v jedné z krajních poloh a to na př pro
deset za sebou následujících poloh v každé
z obou registrací. Střed z rozdílů prvých.
druhých, atd. až desátých těchto časových

vteřinu kontakt na elektromagnetícké ladičce, jejíž
kmitočet je velmi přibližně 1/50. Odhadujeme-li při
odečítání desetiny "ladičkového intervalu" určíme
tak časový okamžik na 0;002 sek. (Srov. obr. 5.)
Užití ladičky vylučuje i vliv případného nerovnoměr-
ného pohybu filmu.

Na čarách způsobených doutnavou lampou i na
vlnovce kyvadla jsou patrna přerušení ležící na
třech rovnoběžných přímkách po celé délce filmu,
která jsou tvořena zastíněním na válcové čočce re-
gistračního přístroje a slouží k odečítání časových
okamžiků průchodu kyvadel určitou polohou.

K určení doby kyvu regii?trujeme na filmovém
pásu kyv kyvadla a časovou "stupnici" (sekundová
značka a intervaly ladičkové) asi 10 vteřin kolem
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Obr. č. 4.
Tri zaostřování obrazu vlákna žárovky LI (pro světelnou značku kyvadel), LIJ žárovka pro světel. značku časovou,
Gei a Zu, Pa přívod ke Geisler. lampě, V voltme!r, A ,prac?vní deska~.U přePví~ačv?ltmet~u, F?vukazatel ~c~lost!
běžícího filmovéoh pásu, Em, Zvpřívod k 'rel~~scasove znacky, Be prlvod vk.zaro:,~am, Stl ladlCka,Ju v~aJlst:oYvac;
šroub kontaktu Ha chránící pnklop na ladlcku, Kb rozvorka k rozechvem ladlcky, Fb pouzdra pruzm kohcku

, přidržujících příklop.

okamžiků v počáteční a koncové registraci dělený
počtem kyvů kyvadla dává dobu kyvu. Z odchylek
jednotlivých rozdílů od jejich středu, počítáme pak
průměrnou kvadratickou chybu určené doby kyvu.
Počet kyvů zjistíme dělením středu (z výše uvede-
ných rozdílů) přibližnou dobou kyvu.
Abychom tuto přibližnou dobu kyvu zjistili dosta-

tečně přesně, je třeba při prvé registraci na nové
stanici zaregistrovati ještě na př. po dvou minutách
po počáteční registraci a to pouze několik vteřin
kolem nulté sekundy. Pak z rozdílu prvého a desá-
tého časového okamžiku při počáteční registraci
určíme první přibližnou dobu kyvu, nebť mezi prvou
a desátou krajní polohou vykonalo kyvadlo 18 kyvů.
Pomocí této, jen hrubě přibližné doby kyvu, zjistí-
me z rozdílu časových okamžiků na př. pro prvou
krajní polohu v prvé registraci a některou z kraj-
ních poloh v registraci po dvou minutách nejprve

počet kyvů a pomocí toho pak přesnější dobu kyvu,
jež nám již stačí k určení počtu kyvů mezi počá-
teční a koncovou registrací.
Jsou-li doby kyvu všech čtyř kyvadel na tolik

stejné, aby se za dobu mezi počáteční a koncovou
registrací "nerozešla" nad určitou mez, můžeme
s výhodou (úspora času, filmu, snížení vlivu sou-
kyvu a j.) nechat kývat a registrovat všechna ky-
vadla najednou. V tom případě udělíme pomocí páč-
kového zařízení na stativu všem kyvadlům přibližně
stejnou amplitudu, při čemž kyvadla proti sobě le-
žící obdrží amplitudu opačného smyslu, aby po
spuštění kývala proti sobě.

R e d u k c e6) do b·y vy hod noc e n é z f i 1-

6) Přesné vzorce viz: Ph. Dr. B. Kladivo: K měření
zrychlení tíže v ČSR (Sbqrník České vysoké školy tech-
nické v Emě 1938).
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m u. Abychom mohli srovnávat výsledky naměřené
za různých okolností, musíme naměřené doby kyvu
T přepočítat na t. zv. redukované doby kyvu T"
které bychom naměřili za těchto poměrů: a) výkyv
nekonečně malý, b) teplota kyvadel 0° C, c) husto-
ta vzduchu rovná jedničce, d) chod hodin nulový,
e) stativ absolutně pevný.

a) Redukce na nekonečně malý výkyv
a2

r = T --"
a 16 '

kde as je střed počátečního a konečného výkyvu
v míře obloukové. Vztah mezi výkyvem kyvadla a
amplitudou, jak se nám jeví na filmu zjistíme tak,
že Poggendorfovou metodou stupnice a zrcátka určí-
me úhel vychýleného kyvadla, při čemž současně
zachytíme na film obraz odraženého paprsku vy-
chýleného i volně visícího kyvadla. Tak určíme pro
každé kyvadlo konstantu, kterou musíme násobiti
střed ze změřené počáteční a koncové amplitudy na
filmu, abychom obdrželi as' (v minutách).

b) Redukce na teplotu rt=Ct.t. Kon-
stanty Ct určí se pro každé kyvadlo měřením dob
kyvů při různých teplotách.

c) Redukce na hustotu vzduchu rd=
= Cd (1-d). Konstanty Cd určí se opět měřením
dob kyvů při různých hustotách vzduchu; přístroj
je tak zařízen, že můžeme z prostoru pod příklo-
pem vzduch vývěvou vyssávati. - d = hustota
vzduchu při měření, kterou počítáme ze zjišťované-
ho barometrického tlaku a relativní vlhkosti.

d) C hod hod i n určujeme zjišťováním oprav
pracovních hodin pomocí mezinárodních časových
signálů, vysílaných bezdrátově.

e) R e d u k cen a s o u k Yv s t a t i v u. Na roz-
díl od měření Sterneckových, jenž se snažil zameziti
spolukývání podstavce, zjišťuje se při našich mě-
řeních soukyv podstavce a bere v počet. Tento sou-
kyv zjišťujeme ve dvou směrech v nichž kyvadla
kývají a to tak, že jednomu z dvojice kyvadel proti

Obr. Č. 6.

sobě umístěných udělímE; normální amplitudu a
druhé kyvadlo opatrně spustíme, abychom na matné
destičce registračního .přístroje nepozorovali ani
nejmenší kývavý pohyb příslušného odraženého svě-

telného paprsku. Pak vychýlené kyvadlo spustíme
v nulté sekundě podle příručního chronometru a re-
gistrujeme po 10, 14, 18, .. 30 minutách. Kyvadlo
klidně visící se rozkývá a jeho amplituda poroste,
zatím co amplituda "ženoucího" kyvadla se bude
zmenšovat.

Na filmu, (srov. obr. 6), jehož odvíjení nařídíme
v tomto případě na minimální rychlost, proměříme
amplitudy obou kyvadel a určíme jejich poměl'.
Značíme-li pak T přibližnou dobu kyvu, (8{ - 8a')
dobu od spuštění vychýleného kyvadla ve vteřinách,
bude redukce na soukyv v případě, že při určování
dob kyvu kýve vždy jen jedno kyvadlo,

T2 1 air=- --
s n 8/-80 Ai'

kde ai jest amplituda kyvadla původně klidně visící-
ho a Ai amplituda kyvadla "ženoucího". - Kývají-li
při určování dob kyvu všechna kyvadla současně,
počítá se redukce na soukyv vzorci složitějšímU)

Na konec popisu používaných přístrojů a způsobu
měření intensity tíže, uvedeme stručný p r a c o v-
n í p o s tup soustavného měření intensity tíže
v Čechách a na Moravě: [Viz ostatně práci uvede-
nou v poznámce 6). ]

Prvním cílem měřičských prací je opatřit zá-
kladní síť stanic o stranách asi 50 km. Měření na
těchto bodech má býti provedeno Fechnerovým pří-
strojem a pravděpodobně ještě druhým přístrojem
stejného typu, který má být pro toto měření
upraven.

Po zaměření této sítě bude nutno vložiti do ní
síť podrobnou. Jakým způsobem to bude učiněno,
není dosud rozhodnuto. Je provděpodobné, že bude
zaměřena síť až do stran o délce 2-3 km.

Podle zkušeností z r. 1938 potřebujeme k zaměře-
ní jedné stanice Fechnerovým přístrojem nejméně
dva dny, nehledě k tomu, že je zapotřebí sklepa,
který zaručuje nevelké koIísán{ teploty a který je
dostatečně chráněn od všech otřesů (vzdálen od ko-
munikací a pod.).-Z toho důvodu není Fechnerův pří-
stroj k podrobnému měření vhodný. Vhodnější k to-
muto měření by byl některý ze statických přístro-
jů8) jako na př. statický přístroj Haalckův nebo
Thyssenův, které umožňují velmi rychlé a jednodu-
ché měření. Vadou je, že nemáme ještě praktických
zkušeností o jejich přesnosti. Tyto přístroje jsou
pro svou velkou váhu odkázány hlavně na komuni-
kace a proto bude nutno ještě uvažovat o přístroji,
kterým by se mohla měřit místa vzdálená od komu-
nikace. K tomu účelu by snad mohlo býti použito
přístroje Lejay-Holweckova. -Ale podle zkušeností,
jež uvádí N. E. Norlund (Untersuchungen liber die
Genauigkeit relativer Schweremessungen mit dem
Holweck-Lejay Pendel, Helsinki 1935) jsou rozdíly
jednotlivých měření od denního průměru až 10

7) Bližší srov. na př. Meisser: Relative Schweremes-
sungen mit Quarzglasstabpendeln... (VeroffentI. der
Reichsanstalt fůr Erdbebenforschung in Jena, H. 30,
S. 20) a Schmeel: Uber den Einfluss der Elastizitat des
Pendelstativs auf die Schwingungszeiten... (Zeitschrift
fůr GeophysikIIL, S. 157-160).

8) Viz Boh. Kladivo: Gravimetrické způsoby hledání
ložisek (Věda a život, květen 1939); Prof. Dr. Ing. J.
Ryšavý: Novodobé přístroje gravimetrické (Zeměměř.
Věstník 1939, seš. 9-10).
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mgal. Bylo by tedy možno Holweck-Lejayův přístroj
doporučit (až bude zdokonalen) jen pro zhuštění
sítě.
Až bude tato práce ukončena bude možno při-

kročit k podrobnějšímu proměření poruchových
míst a k prospektorství. K prospektorství možno již
přikročit dříve na základě geologických výzkumů.
Určitou oblast (označenou geology) možno prozkou-
mati samostatně, bez navázání na síť. Tato práce
není ovšem systematická a kdyby se měla prováděti
všeobecně, měla by za následek zanedbání řady mož-

ností. - K těmto pracím výzkumným bude použito
asi Eotvosových vah a různých metod geofysikál-
ních (na př. metody seismické, magnetické, elektric-
ké aj.).
O nákupu přístrojů ani o rozdělení prací nebylo

ještě rozhodnuto. Rozhodnutí závisí od mnoha či-
nitelů, hlavně od finančního.
Protože se však v našich zemích jeví velmi na-

léhavá potřeba zjištění všech nerostných ložisek,
zejména uhelných, bude nutno, aby se v započatých
pracích pokračovalo mnohem intensivněji než dosud.

V publikaci "Bulletin géodésique", sv. 60 z r.
v. 8 a- b I í1938, jsme nasIl na str. 40 log a +b ~ og 593=

= 7,22694 530663573739361-10; tento údaj se
týká mezinárodního elipsoidu a byl tak sdělen geo-
d~tickým ústavem finským (Dr. Olander). V části
VIII Elznicových tabulek') je pro tjž element mezi-
národního elipsoidu udán logaritmus

7,226945306685 -10,
tedy hodnota rozdílná od předešlé o 5 jednotek na
11 desetinném místě. Tato hodnota je též udána
v publikaci: G. Perrier-E. Hasse, "Tables de l'ellip-
sorde de référence international", Paris 1928. Dali
jsme si za úkol zjistiti, který ten logaritmus je vlast-
ně správný. Zveme čtenáře, aby nás provázel. Myslí-
me,že neu~'kodí. opakujeme-li čas od času třebas
dávno známou látkunebo rozšiřujeme-li poznatky. byť
to i bylo v oboru tak běžném jako jsou logaritmy.
Víme ovšem dobře, že dnes význam logaritmování
-- zejména v zeměměřické praksi - tak rychle
klesá, jak vzrůstá používání počítacích strojů a že
to, co tu krátce napíšeme, bude jen pouhým teore-
tisováním bez praktických důsledků. Ale soudíme,
že právě skrze zevrubné studium logaritmů, jež
ostatně nelze všude nahraditi strojem, je možno
dobře vniknouti do rozsáhlého vědního prostoru nu-
merického počítání tak potřebného technikovi vůbec
a modernímu geodetovi zvlášť.
Úloha by byla zcela snadná, kdybychom měli

12místné nebo vyšší logaritmické tabulky. Tu by-
chom prostým nahlédnutím nebo po krátkém počtú
ihned zjistili, v které publikaci bude asi ta {isková
chyba; neboť lze soudit, že o jinou chybu tu ne-
půjde. My však máme jen počítací stroj a trochu
znalostí v řadách; to nám ale, jak uvidíme, postačí,
abychom došli cíle.
Nejprve abychom předeslali, ze se u nás v posled-

ních letech ustaluje znak log pro briggický (desít-
kový) logaritmus a 19 pro logaritmus přirozený;2)

') Vrch. měř. kom.Ing. Dr. V. E I znic: »Osmimístné
tabulky přiroz. hodnot goniom.funkcí ... «, vydala Jed-
nota čes. m. a f., Praha 1940.

2) Užívejme proto při logaritmickÝchpočtech dekadic-
kých důsledně jen znaku log, urychlíme tak žádoucí jed-
notnost v českémmatematickém označování.

prvý má za základ číslo 10, druhý pak iracionální
číslo

e= lim ( 1 +~)n == 2,7182818284 5904523536 ...
n--;.oo

Mezi oběma je vztah

log p = log e. 19 p,

v němž log e·= 0,4342944819 0325182765 ... nazý-
váme modulem soustavy briggické; převratná hod-
nota
1: log e= 19 10= 2,30258509299404568402 ...

jest modulem soustavy přirozené.
O pravidlech logaritmování, která jsou známá, se

nebudeme zmiňovati. K definici logaritmů slouží
obecná věta:
Jsou-li a>O a b>O dvě libovolná reálná čísla a

učiníme-li druhé z nich základem soustavy, pak exi-
stuje vždy jedno (a jen jedno) reálné číslo x, které
vyhovuje rovnici: bx = a. Jinak řečeno: každé číslo
lze považovati za určitou mocninu základu s moc-
nitelem, jejž jmenujeme logaritmem čísla.

Tedy k našemu číslu 593 máme vyhledati takové
x, aby 10X= 593.
Utvořme si proto následující tabulku mocnin 10:

6

10'- 31,62278
6

108 5,62341
6

1016 2,37137
6 •

1032 1,53993
6

10" 1,24094
6

10'28 1,11397
6

10256 1,05545

atd.
Dělíme-li pak číslo 593 nejblíže mZSlm číslem

z řady našich mocnin (31,62278) a s podílem vždy
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naložíme podobně, obdržíme, aniž bychom nějak
zvlášť sledovali přesnost:

593 : 31,62278 = 18,75263,
18,75263: 5,62341= 3,33475,
3,33475: 2,37137= 1,40626,
1,40626; 1,24094= 1,13323,
1,13323: 1,11397 = atd.

Můžeme proto psáti:
6 6 6 6 6 354

593 = 10"-. 108-. 10"16.10". 1028 .•.• -'- 10128, čili
593 = 102,77....

Mocnitel 2,77 ... je tedy daného čísla hledaný de-
kadický logaritmus. Jak patrno, je takový počet.
velmi pracný; než bychom dospěli v mocniteli
k přesnému dvanáctému místu za desetinnou čár-
kou, přešla by nás jistě mnohem dříve odvaha po-
čítati dále. Naznačili jsme tento postup jen proto,
abychom ukázali, že schůdnější cesta 11: výsledku
půjde jinudy; a sice přes logaritmy přirozené.
Východiskem pro výpočet přirozených logaritmů'

čísel je alternující řada vyvozená z binomické věty:
x2 x3

(1) lg (l+x)= x - 2 +,f- +
(_I)n-1+ -- -- xn + ..... ,

n
konvergentní pro obor -1 <x ~ + 1;

z ní lze záměnou x za - x a změnou znamének dále
vyvoditi

1 x2 x3 xn
(2) ... lg-- =x+ -2 +-3+······+-+···I-x n
a konečně součtem obou

l+x
(3) ... 19 1-- =-x

[

X3 x5 X2n+1]= 2. x+ -3 + 5 + + 2n-+ 1 + .. . ,
pro [xl< I, čili, jak se také udává, nahradí-li se
p-l

x =--1 pro obor O< p <00,p+ .
(3') ... 19 P =

= 2 ·l:~:+-~(:+~r+ ~(=+~r + ...
1 (p -1 2n 1 ]...+ 2n l' p + 1) .+ .... .

Kdybychom dosazovali do \3) za x postupně
zlomky: "/3, "/2,3/", 2/3, 5/7,3/4,7/9,4/5,9/11,5/,;,
11/13 ... , dostali bychom z řad, které dosti dobře
konvergují, po sobě; 19 2, 19 3 ... 19 12 ... Po vy-
číslení těchto základních hodnot bychom si postup-
ný výpočet logaritmů dalších čísel usnadnili uži-
tím rovnice (4), již dostaneme, vložíme-li do (3) za

1
x =--- Bude tedy

2p + l'
(4) .... 19 (P.+ 1) =

= 19P + 2 [Ú2: + 1) + 3(2-: + 1)3+
1 . 1 ]

+ 5(2 p + 1)5 + ... -1- (21í=I)(2 P + 1)2n-1 + ...

Na př: 19 13=

[
1 1 1 1 J

=19 12 + 2. 25 + 3 . 253+ 5 . 255+ 7 . 257+ . . .. ,

atd.
Tato řada (4), anebo její obecnější tvar pro
h---- <1

2p + h

(4') .... 19 (p + h) =

~= 19 P + 2 . [2 P ~ h+ ~ (2-p ~ hr +
1( h )5 1 ( h )2n-l 1+5- 2P+h + .... +-2~--=i 2p+h +...._'

může již docela uspokojiti i velmi náročného počtá-
ře; její konvergence je znamenitá, zejména při vyš-
ších p. Půjde tedy ještě jen o další zlepšení kon-
vergence řad u prvočísel 2, 3, 5 a 7. Pro ně existuje
mnoho vzorců.3)
Nejvhoqnější se nám ale zdají tvary Adamsovy.4)
Podle nich jsme nejdříve vypočtli z (1) nebo (2)

logaritmy zlomků"O/g, 2"/24,81/80a 126/12.>rozvojem:
1

19 10/ 9=- 19 (1- 10) =
= 0,10536 05156 57826 30122 75009,

4
19 25/2,= -lg (1 - 101) =

= 0,04082 1994520255 1295545770,
19 81/80= 19 (1 + ;;) =

= 0,01242 25199 98557 1533112932.
819 126/125=lg (1+1000)=

-= 0,00796 81696 49176 87351 07974.
výpočty jsou velmi snadné a neobyčejně rychlé,

poněvadž ve jmenovatelích jsou mocniny 10. Bude
pak podle Adamse:

19 2 = 7 19 10/9 - 2 19 25/24+ 3 19 81/80,
19 3=11 19 10/9-3 19 25/24+5 19 81/80,
19 5=1('\ 19 l(J/g_4 19 25/24+7 19 81/S0 a ko-

nečně .
19 7 = 19 19 10/9 - 4 19 25/24+ 8 19 81/80+

+ 19 126/125,
Správnosť vzorci'! si snadno ověříme, jestliže rov-

nice odlogaritmujeme.
Na 20 míst jsme vypočtli hodnoty takto:

19 2= 0,69314718055994530942,
19 3 = 1,09861 22886 6810969140,
19 5 = 1,60943 79124 34100 37460,
19 7 = 1,94591 01490 55313 30511.

A nyní tedy k naší úloze! Číslo 593 je prvočíslem;
Pišme je takto:

• 7 7
593=600. (1-600) ,23.3.52. (1-600),

3) Viz na př. K. Pe t r: »Počet diťerenciální«, Praha
1923, str. 205 a d., nebo K. K no pp: »Theorie u. Anwdg
d. unendl. Reihen«, Berlín 1922, ~~ 34, 35.
') Proc. oť the Hoyal Soc. oť London, sv. 27, (1878)

str. 88. V brněnských knihovnách se mi nenodařilo tuto
publikaci najíti. V díle »EnzyklopUdie d. math. Wissen-
schaften«, 1;2. sv. 1900-04, jsem se dočtI v jedné poznám-
ce prof. R. Mehmke, že v cit. angl. sborníku otiskl Adams
přiraz. logaritmy čísel 2, 3, 5" 7 a 10 na 272 míst a pře-
vodní modul na 282 míst. To byl na tehdejší dobu zajisté
ohromný početní v)'kon!
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Logaritmus výrazu v závorce vypočteme snadno
podle vzorce (2). - 0,01173525621842091637,
19 600 bude podle

rozkladu.

takže 19 593 bude
log 593

log 1: 593

+ 6,39692 96552 16146 36889 ,

6,38519 43989 97725 45252 a
2,77305 46933 64263, čili
7)226945306635737 -10.

Vidíme tedy, že správný byl údaj v "Bulletinu".

Z á věr: Je pravděpodobno,že náš 'způsob vý-
počtu log 1 :593 nebyl nejkratší. Přesto je mnohem
kratší, než kdybychom byli chtěli zílilkati logaritmus
přímo užitím rovnice (3'). Při numerickém počítá-

ní, jež bývá s oblibou nazýváno matematickou exe-
kutivou, je vždy možno voliti více cest.5) A to je
právě činí zajímavým. Ukáže nám některý čtenář,
jak bychom byli přišli k výsledku rychleji?

5) My jsme na př. mohli logaritmus výrazu v závorce
stanoviti také numerickým výpočtem omezeného inte-
grálu 19 x v intervalu (593,600), ale to by vyžado-
valo více času. K cíli vede také vtipná metoda F I ow e-
r ovaz r. 1771, popsaná ve Valouchových 5místných
logaritmech, pro níž je třeba předem připraviti více nebo
méně obsáhlé tabulky logaritmů čísel tvaru 1+ ak' 10-k,

v němž ak Značíjedinou číslici. V originálních tabulkách
Flowerových (The radix, a new of making log.) jsou de-
kadické logaritmy uvedeny na 23 míst.

Důležitost scelování pozemků při stavbě komuni-
kací vynikla obzvláště, když došlo k velkorysému
plánování a stavbě dálnic. Neznamená to ovšem, že by
blahodárnost scelovací akce pro železnice nebyla již
před tím uznávána. Za bývalé ČSR byl však investiční
program železniční brzděn úspornými 'opatřeními a
pak většina velkých investičních prací železničních
byla prováděna na Slovensku, kde zvláštní majet-
kové a právní poměry nedávaly záruky, že by scelo-
vání pro železniční správu bylo výhodným. V člán-
cích "Majetkové úpravy při stavbě dálnic" (Věst-
ník inž. komory 1939, čís. 5) a "Úkoly zeměměř. in-
ženýrů při projektování a stavbě dálnic" (Technic-
ký Obzor 1939, čís. 4) pojednal jsem o majetko-
vých úpravách při stavbě dálnic. V článku "Majet-
kové úpravy při stavbě nových drah" (Zprávy žel.
inženýrů 1940, čís. 3) ukázal jsem na konkrétním
případě na výhody ze scelování při stavbě nových
drah.

V tomto článku poukážeme podrobně jednak na
nepříznivé účinky nesceleného území zvláště pokud
jde o:

1. vyhotovení projektů nových drah,
2. jednání politické pochůzky,
3. pohyb hmot při stavbě drah,
4. různé stavební obtíže,
4. obtíže při předávání cest a vodotoků,
6. nestejnoměrné odebrání půdy jedno kat. územím

a jednotlivcům,
7. zhoršení stavu pozemků způsobené zkomolením,

přeříznutím a pod.,
8. uplatňování nároků na zajíždky.

Jednak na skutečně dané možnosti, zeJmena:

9. stav dnešních právních podkladů při scelování
pozemků,

10. vyhlídky na změny těchto zákonných předpisů,
11. výhody scelování pozemků u drah po stránce

výkupní,
12. výhody po stránce měfičské,
13. použitelnost scelování pozemků při železnicích

v provozu,
14. finanční rozvahu žel. podniku o výši a úhradě

scelovacích nákladů.

1. V I i v nes cel e n é h o úze m í n a v y h 0-

t o ven í pro j e k t U. Navrhovatel trasy nové
dráhy musí v nesceleném území svůj projekt vhodně
přizpůsobiti stávající síti cest a vodotečí a vychá-
zeti z konfigurace parcel nescelených pozemků. Tím
se stává, že množství cestních podjezdů a nadjezdů
je větší, než by tomu bylo u půdy scelené. Náklad
na stavbu těchto objektů, zvláště při stavbě dvou-
kolejné dráhy, nutí projektanta. redukovati jejich
počet a přerušené komunikace připojiti na tyto
objekty sítí náhradních cest. Poněvadž pak účely
provozní vyžadují, aby pokud možno byly vyloučeny
úrovňové přejezdy, je nutno směrové i spádové po-
měry trati přizpůsobiti objektům cestního křížení.

Porovnati úspornost navržených cestních křížení
(objektů) v území nesceleném s potřebami frekven-
ce území sceleného mohli bychom jen tehdy, kdyby
projekt dráhy, vyhotovený před započetím její stav-
by, mohl býti porovnán s projektem návrhu sítě
cest a vodotoků, vyhotoveným pro scelovací řízení
v dotčeném katastrálním území s vyřešením křížení
s novou tratí.

2. P o I i t i c k á p o c h ů z k a. Projekt nové drá-
hy bývá podroben jednání politické pochůzky, která
jednak stanoví rozsah ploch odebraných pro dráhu
a vedlejší zařízení a rozhoduje o vyvlastnění těch
částí pozemků, které po stavbě dráhy není možno
náležitě obhospodařovati. Dále zjišťuje vhodnost a
účelnost návrhu přeložených cest a vodotoků. Každé

.přeru'!ení dosavadní a zřízení náhradní komunikace
tak, že se prodlouží příjezdy na pozemky, způsobuje
námitky proti projektu a to jak vlastníků soukro-
mých cest, tak i vlastníků (adjacentů) veřejných
cest a výhrady na upllltňování nároků na náhradu
škody tím vzniklé.

3. N e pří z n i v Ý v I i v nes cel e n é h o ú z e-
m í n a p o h y b h mot. Z důvodů uvedených
v odst. 1 musí býti poměry směrové i výška nivele-
ty nové trati přizpůsobeny stávající síti komuni-
kační. Tím se stává, že k docílení potřebných pod-
jezdných nebo nadjezdných výšek cestních objektů
je třeba měniti poměry směrové i spádové, což zvět-
šuje pohyb hmot a zdražuje stavbu dráhy.

4.S t a v e b n í o b tíž e v úze m í nes cel e-
n é m. Železniční podnik mimo vlastní účel vybudo-
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vání tratě pro trvalý a nerušený provoz musí se
postarati podle odst. 1 § 47 zák. čI. 86/1937 Sb. z.
a n. o upravení a vybudování náhradních komuni-
kací v mezích technické a hospodářské možnosti a
účelnosti, přiměřeně dosavadnímu stavu a musí po-
dle odst. 1 § 40 cit. zák. učiniti opatření, aby uží-
vání pozemků v okolí dráhy nebylo ztíženo nad ne-
vyhnutelnou míru. Zřizováním cestních podjezdů
nebo nadjezdů je obyčejně třeba snížiti nebo zvý-
šiti vozovku přípojných (souběžných) cest na stá-
vající komunikace, pod (nad) úroveň sousedních
pozemků. Již vyústění těchto cest do objektů v min.
poloměrech oblouků rozřezává nepříznivě a zkomo-
luje přilehlé pozemky. K umožnění přístupu je pak
často třeba výjezdních ramp, sjezdů, trubních pro-
pustí a pod., vyžadujících značného nákladu.
Neméně důležitým a obtížným je úkol, jak tech-

nicky a hospodárně vyřešiti v tomto území odtoko-
vé poměry tělesa dráhy a jejího sousedství. V ne-
sceleném území (bez meliorací) není svodných pří-
kopů, které by regulovaly odtok srážkových a ji-
ných přebytečných vod, na které by se projekt drá-
hy mohl vhodně zapojiti. Obzvláště v hornatých a
terénně měnivých krajích je stavba dráhy posta-
vena před těžký a mnohdy nákladný úkol, jak a
kam vyústiti odtok z drážních příkopů a propustí,
pokud tyto nejsou v blízkosti veřejných vodotečí.
Vyřešení těchto odtoků služebnostmi jest řešením
nedokonalým a vyžaduje i placení náhrad. za vzniklé
škody.
5. Pře d á v á n í pře I o žen Ý c h c e s t a v o-

d o teč í d o u drž o v á n í. Nejen vybudováním
množství přeložených, nově zřízených atd. cest
v území nesceleném, ale i předáním těchto komuni-
kací do vlastnictví (udržování) vznikají žel. správě
značné výlohy. Podle odst. 2 § 47 zák. čI. 86/1937
Sb. z. a n. má udržovati upravenou nebo náhradní
komunikací dosavadní její užívatel, ale žel. podnik
má mu nahraditi náklad, o který se udržovací vý-
daje zvětšily. Při zřízení nových ·cest (mimo příjezd-
ní silnice ku stanicím) vzniká často otázka, komu
cestu předati. Podle rozhodnutí nejv. správ. soudu
čís. 5301 ze 14. března 1934 je převod nové cesty
do majetku a udržování jiného subjektu, nežli kte-
rému příslušel majetek a udržování cesty žeL sprá-
vou přeložené, možný jen se souhlasem onoho sub-
jektu. V každém případě však železniční správa
'musí udržovateli nahraditi náklad, o který se udržo-
vání takové komunikace zdražilo.
Podle "Anweisung zur AblOsung von Wegever-

pflichtungen flir preuss. Staatsbahnen 1907" počítá
se zvětšený náklad podle těchto vzorců:
1. náhrada za převzetí cesty: x = K / gn,
2. náhrad za periodické znovuvybudování cesty:

K. gm-n
x=----

gm-1 '
3. náhrada za periodické znovuvybudování cesty

a náklady ~držova(cí:gm-n p)

X = .gm -1-Z . K ,

kde K značí stavební náklad, m dobu, za kterou
musí býti cesta znovuvybudována, n stáří cesty
v příslušné periodě, p roční udržovací náklad v pro-
centech stavebního nákladu, Z úroková' míra. Tyto

náklady za převzetí náhradních komunikaci, pfevy-
šujících délkou cesty původní, mohou dOl!láhnouti
značné výše.
Převzetí odpadových příkopů od dráhy je ještě

obtížnějším a často nezbývá, než je podržeti ve
vlastnictví a udržování žel. správy.
6. Z a b rán í p o zem k ů v ú ~ e m í nes c e-

len é m. Pro stavbu nových drah se zabírá plocha,
která se sítí souběžných cest a vedlejších zařízení
zejména při stavbě dvoukolejné trati se někdy ne-
líší co do průměrné šířky zabraného kruhu od po-
měrů při stavbě dálnic. Tím, že některým vlastní-
kům se odebíraJ' značné výměry pozemků, zatím co
většina obyvatelů pří sl. kat. území je stavbou dráhy
třeba nedotčena, vznikají určité tvrdosti, kterých
nedovede zmírniti ani peněžitá náhrada. Stejně je
tomu i při celých obcích. Zatím co ze stavby dráhy
mají hospodářský a národohospodářský užitek vši-
chni občané celého kraje a všechny k dráze přilehlé
obce, snáší tíhu nebo rozkouskování pozemků jen
část občanů v územích, kterými dráha prochází.
7. Odškodnění za újmy vzniklé pro-

ř í z n u tím, z k o m o len í m, o b tíž e m i h o s P~
a pod. Jde-li jen o vyvlastnění částečné (na př.
o vyvlastnění části určité pozemkové nebo stavební
parcely) jest podle odst. 3 § 6 zák. čI. 291/1938 Sb~
z. a n. při stanovení náhrady přihlížeti také k tomu.
že se vyvlastněním zmenší hodnota zbylé části před-
mětu vyvlastnění. Toto zákonné ustanovení je pod-
kladem pro uplatňování nároků na tak zvané zvlášt-
ní náhrady. V cit. článku (Zprávy žel. inž. 1940, seš.
3) ukázal jsem na některé druhy těchto tak zva-
ných zvláštních náhrad. Výpočet těchto náhraď
může, pokud se za podklad výpočtu béře ku př. jen
jedna zemědělská práce, a nebéřou se do počtu okol-
nosti ostatní, docela zkreslen. Tak ku př. změní-If
se stavbou dráhy tvar pozemku z obdélníka na
čtverec, můžeme stejně tímto způsobem prokázatI
újmu jako dokázati, že je tvar pozemku vlastně
výhodnější, než byl před zásahem. Při zemědělské
práci, která vyžaduje časté otáčky (orání a pod.)
je nejvýhodnějším tvarem pozemku obdélník o délce
delší strany takové, že potah může brázdu protáh-
nouti bez odpočinku. Zkrátí-li se délka strany, zvýší
se ztrata času (čas na prázdno) a měla by tím tedy
vzniknouti újma. Zatím ale změnou tvaru z obdélní-
ku na čtverec mohou se zmenšiti vzdálenosti do-
vozní. chlévské mrvy, osiva, úrody atd. Po stránce
využití kulturní půdy je též tvar čtverce výhodněj-
ším, neboť vykazuie nejkratší meze a tím i nejmenší
ztrátu !'la nevyužitém pruhu kolem mezí.
Sčelením pozemků odstraní se ideálně a souhrnně

veškeré závady tohoto druhu.
8. N á hra d a z a z aj í ž d k y. Nejčastěji je

žádána náhrada za. zajíždky. Vzniká při zvětšení
příjezdné vzdálenosti na pozemky, způsobeném stav-
bou dráhy. Jak jsem v článku "Náhrada za zajíŽĎ-
ky" (Zprávy žel. inž. 1938, čís. 11-12) podrobně
uvedl, mají právní nárok na tuto náhradu jen vlast-
níci pozemků s drahou sousedících při přeložení
soukromých cest a při příjezdech na zbytky parcel,
ovšem za předpokladu, že dotčenému zájemníkovi
byla skutečně způsobena škoda zvýšenou potřebou
a námahou pracovní, nutností zvýšiti potřebu pra-
covních sil a nutností zvláštních opatření, aby po-
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zemků mohlo býti v budoucnosti užíváno v té míře,
jako před zásahem. Clánky: B ti n n e c ke: Der
Einfluss der Entfernung der Grundstticke vom
Wirtschaftshof a Dr K i e n dl: Die Flurbereinigung
(Zeitschrift ftir Vermessungswesen, 1939) vypočítá-
vají zajíždky z lineárního rozdílu délky cest; jejich
výpočty mají ty vady, na které jsem upozornil v cit.
článku.
I když nepřísluší náhrada za zajíždky při přelo-

žení veřejných cest a na pozemky s drahou nesouse-
dící, vznikají stavbou dráhy značné škody národo-
hospodářské, které může eliminovati jen scelování
pozemků. Nemá-li tedy žel. podl'lik podle ustálené
soudní prakse v tomto případě povinnost k náhradě,
nelze ani náklady scelovací z tohoto titulu počítati
na vrub železnice.
9. S t a v dne š n í c h p r á v n í c h pod k I a-

d ů pro se e lov á n i. Podle §6 zák. čl. 291/1938
Sb. z. a n. přísluší za vyvlastnění přiměřená ná-
hrada, která se poskytuje v hotovosti jednorázové.
Náhradu lze též přiznati v přiměřené nemovitosti
(věcném právu):
a) žádá-li to osoba, proti níž návrh na vyvlast-

nění směřuje, a je-li požadovaná nemovitost v ma-
jetku vyvlastnitele a pro něho postradatelná nebo
b) nabíZÍ-li navrhovatel a lze-li náhradní nemovi-

tosti použíti k stejnému účelu, jakému sloužila vy-
vlastněná nemovitost, přihlížejíc při tom též k po-
loze nemovitosti a její vzdálenosti. Poněvadž ale žel.
správa nemá vždy ve vlastnictví potřebných po-
zemk.l, ani nemá možnosti tyto získati, nedává
výše cit. zák. ustanovení možnosti provésti resti-
tuci naturálnÍ.
V Čechách není žádného zákona scelovacího.

K rámcovému říšskému scelovacímu zákonu čI. 92/
1883 ř. z. vydány byly mor. zem. zákony: čI. 30/
1884, 65/1892, 57/1896, 53/1910, a prováděcí naří-
zení čI. 13/1912. Podle těchto zákonů může býti
scelování pozemků zahájeno, jestliže o to požádá:
a) bud' nejméně % vlastní1(ů pozemků s % ka-

tastrálního výnosu,
b) nebo alespoň Vz majitelů pozemků bez ohledu

na výnos. Podle platných scelovacích zákonů nelze
obecně provésti scelování z moci úřední ve veřejném
zájmu.
10. V y h I í d k Y n a z měn u z á k o nit Ý c h

u s t a n o ven í o s celo v á n i. Osnova vládní-
ho nařízení, kterým se dosavadní moravský scelo-
vací zákon zavádí s určitými změnami pro celé
území Cech a Moravy, prošla připomínkovým říze-
ním a čeká na schváleni. Podle našich informací
o této osnově, projde-li v dosavadním znění a ne-
bude-li podstatně změněna, neuspokojí žel. správu.
Určité pochybnosti vzbuzuje návrh ustanovení, po-
dle kterého může býti nařízeno scelování celých kat.
území, dotčených veřejnými stavbami, a to na ná-
klad stavebníka. Důvod tvůrce osnovy, že scelování
se ve ve~ejném zájmu musí provésti urychleně a že
by snad jinak k němu nedošlo, nezdá se býti dosti
pádným. Zájem národohospodářský přece žádá, aby
co nejdříve bylo provedeno scelení vší rozdrobené
zemědělské půdy pokud možno s nejmenšími fi-
nančními obětmi účastníků. Především by finanční
správa měla uhraditi hodnotu nových katastrálních

map, které ze scelovací akce povinně dostává a zby-
tek teprve železniční správa co stavebník.
Dobré řešení má říšské scelovací nařízení (R. U.

O. z 16. VI. 1937), podle kterého se nařídí scelo-
vání z moci úřední, zabírají-li se pro stavbu značné
plochy. Při tom se vymezí užší scelovací obvod
(Sondergebiet), k jehož stanovení je v tom případě,
je-li stavebníkem země, stát nebo dálnice podle
§ 134, potřebí souhlasu stavebníka. Podle výnosu
min. pro zásobování z 12. V. 1938 hradí podnik
v tomto užším scelovacím obvodu za každý ha po-
zemků paušální náhradu 50 RM.
11. V Ý hod Y s celo v á n í u d r a h p o

stránce p r á vně - v Ý k u p n í. Chceme-lizjis-
titi výhody scelování v tomto směru, musíme nej-
prve vylíčiti normální postup právně-výkupní
u stavby nových drah. Podle § 7, odst. 5 zák. čI.
291/1938 Sb. z. a n., vloží se pro vyvlastni tele po
předložení dokladu o zaplacení jednorázové peně-
žité náhrady vlastnické právo k vyvlastněné ne-
movitosti. Při tom rozsah vyvlastněných práv urču-
je právoplatný vyvlastňovací nález, který má podle
odst. d) § 32 knih: zák. náležitosti veřejné listiny.
Poněvadž pak plochy odebraných pozemků, stano-
vené podle projektu podrobeného politické pochůz-
ce, se při stavbě dráhy většinou změní, bude možno,
pokud se vyvlastňuje jen část parcel, žádati o vy-
vlastnění teprve po dokončení stavby, ohraničení a
zaměření dráhy, zakreslení do kat. mapy a vyhoto-
vení všech k tomu potřebných náležitostí a příloh.
Tím se stává, že uplyne obyčejně několik let od do-
končení stavby, než zájemníci obdrží náhradu za
pozemky.
Kdyby však žel. správě byly přiděleny potřebné

pozemky ze scelovací massy, odpadlo by tím řízení
vyvlastňovací, odškodňóyací, knihovní odčlenění
i vyhledávání žel. pozemků se všemi k tomu patří-
cími zdloůhavými a nákladnými úkony.
12. V Ý hod y s celo v á n í p o zem k ů u d r a h

p o str á n c e měř i c k é. Při normálním postu-
pu musí býti zaměřen starý stav držby. Podle § 88
kat. zák. čI. 177/1927 vyhotoví se dílčí tabulky pro
záznam změn a odpis daní. Po dokončení stavby
dráhy v jednotlivém kat. území ohraničí se majetek
dráhy a všech vedlejších zařízení, zaměří se a za-
kreslí do kat. map. kat. měř. úřadu i do map indi-
kačních. Dále se vyhotoví kotovaný výkupní plán
v měřítku 1: 1000, polohopisné plány v měřítku
1: 2880 a mapa pro žel. knihu. K těmto plánům se
vyhotoví všechny přílohy, jako zápisníky měř. úhlů
a- stra-n, topografie pevných bodů, výpočty polygo-
nálních měřických· bodů, ohlašovací list, protokoly
o výpočtu ploch atd., jak jsou uvedeny v § 42
Návodu B pro katastrální měřické práce.
V případě scelování pozemků stačilo by vyhoto-

viti kotovaný plán v měř. 1: 1000, ostatní plány
P. jejich přílohy by při tom odpadly.
13. P o u žit e I n o s t s celo v á n í u žel e z-

nic v pro voz u. V předešlých odstavcích zmí-
nili jsme se o vhodnosti a účelnosti scelování při
stavbě nových drah. Účelem tohoto scelování po-
zemků je jednak získání pozemků pro stavbu, jed-
nak uspořádání a arondace majetku drážního, po
případě majetku v sousedství dráhy.
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U tratí v provozu, pokud se nejedná o jejich
značné rozšíření, které by vyžadovalo větších ploch
pozemků, jest na místě scelování pro uspořádání
žel. majetku. Vedle žel. tratí nachází se různé žel.
plochy, které obyčejně pro svoji špatnou polohu a
tvar jsou málo hospodářsky využity. Podle výnosu
min. železnic č. 15624/1/3-1934 mají řed. drah roz-
hodovati v určitých případech o postradatelnosti
žel. pozemků při scelování a o jejich odstoupení do
scelovací massy až do určité limity. Je pak úkolem
žel. správy, aby při řízeníscelovacím uplatnila
vhodné návrhy, jak a kde vykázati žel. správě ná-
hradné pozemky tak, aby se daly v budoucnosti
použíti při stavebních změnách a aby se daly též'
polnohospodářsky využíti.

14. Fin a n ční r o z vah a žel. pod n i k u
o výhodnosti scelování a o únosné
výš i s celo v a c í c h v Ý I o h. Chceme-li posou-
diti, jaká výše příspěvkú žel. správy na scelovací
náklady by byla spravedlivou a únosnou, musíme
při našich kalkulacích vycházeti jednak z nevýhod,
které púsobí nescelené území při projektování, stav-
bě, výkupu pozemkú a budoucím provozu dráhy a
posouditi pak, na které okolnosti mělo by scelo-
vání pozemkú vliv a tento vliv vyjádřiti penězi.

Pokud cena pozemků přidělených Ze scelovací
massy pro stavbu, zvětšená o náklady scelovací,
které by měla hraditi žel. správa, bude menší než
eena pozemků získaných, zvětšená o veškeré náhra-
dy a náklady s pořízením výkupního operátu, mů-
žeme mluviti o vhodnosti scelovacího řízení pIi
stavbě nových drah.

Plný prospěch ze scelování by se pro žel. správu
ovšem projevil jen tehdy, kdyby stavba dráhy a
vlastně již její projekt byl proveden v souladu
s projektem sítě cest a vodotoků vyhotoveným úřa-
dem scelovacím v dohodě se žel. správou pro pro-
jekt scelení pozemků.

Zpúsob stanovení užšího scelovacího obvodu a tím
i limitu úhrady scelovacích nákladů při scelování
celých kat. území navrhl jsem v cit. článku (Věst-
ník inž. komory 1939) pro dálnice tak, že při 3%
a více odebrané plochy z celého kat. území tvoří
tento scelovací obvod celé kat. území, při odebrané
půdě menší než 3% pak násobek procenta odebrané
půdy faktorem 33,3. V cit. čI. (Zprávy žel. inž.
1940) navrhl jsem pro dráhy podobně 5% a náso-
bitele 20. Dúvody, proč pro žel. navrhl jsem užší
scelovací obvod než pro dálnice, jsou tyto:

Dálnice probíhá přímočařeji než železnice, poměry
spádové dovolují u dálnice menší stoupání než je
tomu u železnice, tím vznikají jednak větší škody
na sousednim majetku a zvětšuje se pohyb hmot
a tím i rozsah odebrané plochy. Počet cestních

objektů, které převádí veřejné cesty přes dálnici,
bude menší než je tomu u železnic a tedy tím vznik-
lé újmy u dálnio větší. Zatim co železnice je pod-
nikem veřeJno-prospěšným, slouží dálnice jen ome-
zenému okruhu zájemníků.

Z a k o n č e n í. V předešlém ukázali jsme, jakým
důležitým činitelem pro železnice by mohlo býti
scelování pozemkú, pokud k tomu budou splněny
určité předpoklady a bude zavčas a vhodně prove-
deno. Předpokládáme ovšem, že se k tomu nutné
zákonné podklady vytváří tak, že scelování prove-
dené pro železnici přinese žel. správě určité výhody.
Neméně důležitým bude reorganisovati a decentra-
lisovati úřady scelovací. Živel zeměměřičský musí
u .těchto úřadú býti uplatněn tak, jak mu právem
náleží. Pro srovnání budiž poukázáno na zastou-
pení zeměměřičú u scelovacích úřadů v 'Říši. Podle
oficielní publikace Suckow-Ellerhorst: "Ůberblick
liber das deutsche Vermessungswesen", zaměstná-
vají scelovací úřady zeměměřiče, a to uvedeno jed-
nak v procentech všech úředníkú, v závorce pak
v procentech všeho personálu: v Prusku 50 (42),
v Bavorsku 41 (41), v Sasku 43 (32), ve Wirtem-
bersku 49 (49), v Badensku 56 (40). Neméně dúle-
;:;itým bude, aby scelování bylo zadáváno civilním
zeměměřičským firmám, jak je tomu již na př. ve
Švýcarsku, Sasku, Slovensku i jinde. Podrobná tri-
angulace, prováděná na, celém území Čech a Moravy,
bude k tomu důležitým podkladem.

Mimo literaturu uvedenou v článku upozorňuje-
me na následující práce:

Literatura:
M e y e r-S c h e II e n ber g: Reichsautobahn und Ent-

eignung (Strassenbau, 1934, str. 337).
Ma n e r ho f: Reichsautobahn und Umlegung (Allge-

meine Vermessungsnachrichten, 1935).
Dr. F čj h I ing e r: Die Bl?schaffung des Grund ...

(Zeitung des Vereines M. E. V., 1935). .
Dr. K I a e r: Zur Durchfuhrung von Umlegung (D~e

Reichsbahn, 1935, str. 394).
M. G i e s: Der Grunderwerb fiir R. A. B. (Zeitung

des V. M. E. V., 1935, str. 621).
S t i e h r: Die Umlegung der Grundstiicke (Zeitschr.

fur Vermess., 1936, str. 63).
Dr. S c h ii f e r: Die Umlegungen der R. A. B. (Reichs-

bahn, 1938, str. 141).
Br u m e 'r: Die Reichsautobahnumlegungen (Zeitung

des V. M. E. V., 1938, str. 783).
Sc h čj der: Die GrundstUckumlegungen im Dienste

des Verkehrs (Zét. f. Verm., 1939, str. 67),
Dr. J11va: Scelujeme pozemky (Venkov, 11.IXII.

1938).
Ing. Pro k e š: Stavba dálnice a úprava maj. držba

(Lidové noviny, 17.11.1939).
Ing. Kr č m á ř: Scelování pozemků (Polední list, 19./!.

1939).-
Ing. Dr. F i ker: Scelování pozemků v Německu

(Zeměm. Věst., 1939, str. 48).

Značná většina našich obcí potřebuje regulačních
úprav. Jde především o odvodnění ulic a návsí,
úpravu chodníků a pod. Předpokladem pro tyto
úpravy je velmi často narovnání vlastnických hra-
nic mezi veřejným statkem a soukromými pozemky,
pNpadně přizpůsobení těchto hranic potřebám dal-
ších nutných technických zákroků. Otevřenými pří-

kopy, případně kanály v křivolakých uličkách nelze
řešiti úspěšně a racionelně odvodnění! Nutným
předpokladem všech regulačních prací je proto vy-
řešení polohopisného plánu vesnice a to jak co do
zastavění dnešního, tak i do budoucnosti projekto-
vaného.

Je nyní otázka, kdo má vytvořiti předpoklady
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k těmto pracem, případně kdo muze dáti popud,
býti rádcem a pod.? Ve větších a bohatších obcích
postačí vhodná přednáška, která by zaujala místní
pracovníky veřejné správy, mezi nimiž již se najde
dosti schopných k uskutečnění myšlenky. Vš e-
o b e c n ě a I e mo h o u zde být i n á p o m o c-
ni zeměměřičští inženýři jak civilní
t a k i p o zem k o v é h o k a t a str u. Oni mohou
býti rádci i iniciátory nejen pokud se týká odbor-
ných vědomostí a znalostí místních l'l0měrů, ale
i pokud se týká zvláštní důvěry, kterou jim věnuje
venkovské obyvatelstvo při častém osobním styku.
Na mnoh~'chvenkovských okresech je zeměměřičský
inženýr jediným vysokoškolsky vzdělaným techni-
kem. Jeho soustavná přítomnost na vesníci při vý-
konu jeho povolání mu umožňuje i podrobnou zna-
lost místních poměrů, což jest pro uvedené úpravy
velmi důležité. Mimo to kolegové státní měřické
služby mohou vhodně zasáhnouti i tam, kde by zá-
jem civilních kolegů byl vykládán jako obchv1ní
zájem a nebylo proto dostatek pochopení.
Zájem o rozkvět vesnice, li nás tolilr zanedbávané,

je přímo naší národní povinností. Vždyť na vzhledu
obce je mnohdy závislý i její další rozvoj a výděl-
kové schopnosti obyvatelstva, jmenovitě v obcích
o/hodných pro letoviska. Jelikož se s vesnicí í jejími
obyvateli tolik stýkáme, mějme proto o ni starost
I mimo rámec svých obchodních, případně úředních
povinností. Za tuto práci, kterou možno nazvati
osvětovou, nám bude naše vesnice vděčna.
Vyvolati zájem pro uvedené podněty jest často

snadno možné. Za pobytu v obci stačí upozorniti
významnější občany, případně obecní činovníky na
klikatost a neupravenost ulic i návsí, na neutěšené
:poměry v odvodnění povrchových vod, případně
množství prachu a naznačiti možnosti úprav jak
situačních tak i regulačních. V rámci okresní osvě-
tové péče můžeme zasáhnouti ve větším měřítku
tam, kde bude projeven zájem, veřejnou přednáškou.
Z vlastních zkušeností je pisatel přesvědčen, že či-
nitelé okresních osvětových sborů uvítají naši spo-
lupráci, neboť při nejmeším jde o naznačení nových
směrů vývoje obce a rozvoje jejího obyvatelstva
a to je jedna z hlavních myšlenek osvětové práce.
Pisatel ve vlastní praksi dal podnět k polohopis-

né úpravě jedné obce na Slovensku asi se 400 pop.
čísly. V obci byly bezdůvodně křivé ulice, což činilo
značné potíže při výhonu dobytka na pastvu. Za
takového stavu nebylo lze přiměřeně upraviti ne-
utěšené poměry povrchových vod. Po náležitém po-
učení obecních zástup cÍl a po proslovené přednášce
byl získán širší zájem všeho obyvatelstva. Obecní
zastupitelstvo se proto usneslo na polohopisné úpra-
vě veřejných ulic a návsí, což v prvé řadě dalo se
-uskutečniti vyrovnáním křivých hranic. Narovnání·
mělo býti provedeno tím způsobem, že nové hranice
měly jíti pokud možno v přímkách tak, aby přibliž-
ně stejná ,plocha byla zabrána jako vypuštěna. Při
tom bylo usneseno, že vypuštěné části veřejného
statku budou odstoupeny majitelům před jejich ne-
movitostmi a opačně. Pro převod těchto částí byla
Etanovena jednotná pře-jímací cena. Nové hranice
určila obecní rada na místě, projednala se sousedy
a o~ezníkovala. Jelikož šlo o veř. zájem, mohlo býti

proti zdráhajícím se účastníkům použito vyvlastňo-
vacího práva. V daném případě k tomu nedošlo ani
v jediném případě. Třeba podotknouti, že šlo větši-
nou o pohyb hranic vyznačených ploty málo ná-
kladnými, jak je to na vesnici skoro všude. Po pro-
vedeném mezníkování bylo pak přikročeno k prove-
dení knihovního pořádku.
Provedenou úpravou byly vytvořeny předpoklady

pro lepší odtok povrchových vod a mimo to byly
dány směrnice k další stavební činnosti v obvodu
narovnaných ulic. Tato částečná úprava nebude ke
škodě ani tehdy, rozhodne-li se později obec k vy-
hotovení řádného upravovacího plánu, neboť může
jeho provedení jen usnadniti.
Toto je jen malá ukázka a důkaz toho, že a jak

je možno získati zájem vesnice. V obcích Čech a Mo-
ravy s nepoměrně vyšší úrovní obecného vzdělání
venkovského obyvatelstva lze dospěti ještě k lepším
a hodnotnějším výsledkům, nežli v právě uvedeném
případě. Zejména v dnešní době jsou dobré předpo-
klady uskutečnění podobných námětů, jelikož obce
rnají mnohem rozsáhlejší možnosti provedení větších
l'prav v rámci všeobecné pracovní povinnosti.
Účast našich kolegů a zájem na studiu a propa-

gaci úprav venkovských obcí je zatím u našich ko-
legů nevelký. Zde je a bude vždy hlavním úkolem
řešení polohopisné, na jehož zdárném řešení závisí
vše ostatní. Je proto nutné, aby těmto úpravám
s hlediska zeměměřičského inženýra byla věnována
náležitá pozornost a aby byla co nejvíce propago-
vána všechna práce pro lepší zítřek naší vesnice.
Koná se tím průkopnická práce pro další technické
úpravy, a zeměměřičský inženýr jest zde pionýrem
ostatnich kolegů jiných kategorií, jímž přípravuje
půdu. Ing. V. Krumphanzl.

Propagace a informace o úpravě a výstavbě ven-
kovských měst a obcí se strany odborných kruhů
je činností velmi záslužnou, jíž nebyla dosud věno-
váno u nás dosti péče. Rozvoj obcí dál se v našich
zemích namnoze náhodně, neplánovitě jen proto, že
obecní správy i širší občanstvo nebyly dostatečně
poučeny o hospodářských, zdravotních, vzhledových
a j. výhodách výstavby a úpravy obce podle od-
borně vypracovaných upravovacích plánů. Třebaže
nechyběl právní podklad k řádné plánovíté výstav-
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ským obcím" uspo-
řádala v rámci Hos-
podářské výstavy
v květnu t. r.
v Praze. Civilní in-
ženýřirůzných obo-
rů jsou svou prak-
tickou činností

velmi blízcí všem
problémům, které
se při plánování a
ve výstavbě obcí
vyskytují. Ovláda-
jí všechny obory
inženýrské práce.
tedy na př. měření
obcí, scelování a
bonitování pozem-
ků, vypracování
upravovacích plá-
nů, projektů vodo-
vodních, kanalisač-
ních, silničních a
mostních atd. a
mohou poskytnouti

rady a prakticky provésti vše, co obce, které nemají
vlastní odborníky pro všechny obory technické práce,
pro svou výstavbu a úpravu potřebují. Inženýrská
komora, jako jejich stavovská korporace je pak za-
jisté jednou z nejpovolanějších složek, aby na pro-
blémy výstavby obcí upozornila a myšlenku pláno-
vání a stavebních úprav obcí v širším okruhu
propagovala nejen v zájmu svých členů, nýbrž i ve-
vyšším zájmu celonárodním. Inženýrská komora tak
svou výstavou učinila a možno bez váhání prohlásiti,
že se zdarem.

bě obcí, ba byla zde stavebními řády primo obcím
uložena povinnost, aby si opatřily plány polohy a
plány upravovací, přece zhusta bylo litováno peněz
na vypracování odborného, celkového plánu budou-
cího rozvoje obce zkušeným a oprávněným technic-
kým odborníkem. Škody, jež vznikly a vznikají z ne-
promyšleného a náhodného rozvoje venkovské
i městské obce jsou dalekosáhlé, postihují obyvatele
obce, její okolí i celou zemi a jsou mnohdy neodči-
nitelné. Proto ti, kdož propagují plánovitou úpravu
a výstavbu našich obcí, konají záslužnou práci pro
zdravý a šťastný život obyvatel a pro celý národ.
Myšlenka propagace a informace širší veřejnosti

o úpravě a výs;:avbě venkovských obcí našla správ-
né pochopení za nových státoprávních poměrů u vý-
boru NS. Propagační tisková služba přináší soustav-
ně v denních i odborných listech upozornění a
doporučení obcím, co bv měly pro svou úpravu po
stránce všeobecného plánování i po stránce dílčí
stavební činnosti provésti. Pod vlivem této všeobec-
né propagace dochází pak k různým propagačním
akcím pořádan~'m městy, kraji i různými zájmový-
mi sdruženími a svazy. Jako jeden ze zvlášt3 zd?,-
řilých a pi'lsobivých počinů v tomto směru sluší se
zmíniti o výstavě "Lepší Slaný", kterou uspořádala
městská rada v povánočním týdnu ve slánské soko-
lovně a o jarním vzorkovém veletrhu v Praze. Ve
Slaném koná se letošního roku nové katastrální vy-
měřování a nových katastrálních map bude současně
použito jako podkladu k vypracování regulačního
plánu. Výstavou a cyklem přednášek byla slánská
veřejnost informována o předpokladech, postupu a
důsledcícp velkorysého plánování svého města.
Do rámce propaga;;ního úsilí odborných kruhů,

prováděného za tím účelem, aby co největší počet
obcí řídil svůj budoucí vývoj podle odborně vypra-
covaných a úředně schválených upravovacích plánú,
lze zařaditi také výstavu Inženýrské komory v Pra-
ze, kterou pod názvem "Inženýrská komora venl:ov-

Výstava "Inženýrská komora venkovským obcím"
sestává z 10 stěn o rozměrech každé z nich 160krát
200 cm. Na stěnách seřazeny jsou v logické souvis-
losti exponáty, vysvětlující postup pro vypracování
upravovacího plánu a spočívající v propagaci myš-
lenky úprav v řadách občanstva, v přípravě růz-
ných statistických podkladů, ve vypracování polo-
hopisného a výškopisného plánu atd. Další stěny
potom upozorňují na výhody, které přináší obec,
vybudovaná a udržovaná podle plánu svým obča-
nům i návštěvníkům. Jednotlivé stěny spojeny jsou
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nápisem: "Civilní inženýři upravují venkovské
obce."

Pro omezený rozsah místa nemuzeme zde podati
podrobný popis stěn, jež obsahovaly vystižná a
stručná hesla, ilustrace, kresby a fotografie. Inte-
resentům přinášíme alespoň tři reprodukce, jež na-
povídají v jakém směru a jakým duchem byla
výstava Inženýrské komory nesena. Sluší se dodati,
že autorem výstavy byl člen Inženýrské komory
Ing. Dr. E. L o sen i c k ý, úředně aut. civilní inže-
nýr pro architekturu a stavby pozemní v Praze.

Jako doplněk k výstavě vydala Inženýrská ko-
mora brožuru s názvem "Inženýrská komora ven-
kovským obcím", v níž je vhodnou formou řečeno
vše, co má obec činiti, aby si zajistila do budouc-
nosti příznivý vývoj a účelný vzrůst a aby umožnila
zdravý a pohodlný život dospělým a zdárný duševní
i tělesný vývin mládeže. Brožura byla návštěvníkům
výstavy rozdávána.

Vkusně upravená výstava Inženýrské komory
byla odměněna diplomem uznání Zemědělské rady
v Praze a těšila se velké pozornosti návštěvníků
hospodářské výstavy. Inženýrská komora .rozhodla
se zřetelem na projevený zájem uspořádati proto
tuto výstavu v některých venkovskych městech

Čech a Moravy, aby zejména mimopražské obyvatel-
stvo, pro něž byla výstava především určena, mohlo
se o výhodách plánovité úpravy svých měst přímou
návštěvou výstavy samo informovati. Podle dosa-
vadních proposic bude výstava "Inženýrská komora
venkovským obcím" vystavena od 30. června do 7.
července v Rokycanech, od 14. do 29. července
v Žamberku, od 3. do 19. srpna v Písku, potom
v Olomouci, Ivančicích, Vysokém Mýtě, Táboře,
Českých Budějovicích, Plzni a snad v některých měs-
tech jiných. Výstavu ve všech městech uspořádá
Inženýrská komora za spoluúčasti městských rad,
osvětových sborů a pod. a budou k ní podle míst-
ních poměrů připojeny speciální výstavy místní.
Všude je přihlíženo k tomu, aby v době konání
výstavy byla uspořádána alespoň jedna veřejná
přednáška o plánovité úpravě venkova.

Zeměměřičští inženýři civilní i veřejné služby ne-
opomenou zajisté využíti příležitosti a nejen že
výstavu "Inženýrská komora venkovským obcím"
navštíví, nýbrž i přispějí podle svých sil a možností
k tomu, aby se všude setkala s plným propagačním
a informačním účinkem. Přispějí tak vydatně k pro-
pagaci dobré věci a tím i k povznesení celkové
úrovně našeho venkova. Ing. B. POUT.

Pro zábavu čtená;'ů i k odbornému pocvičení
uveřejňuje redakce v předprázdninovém čísle
2 úlohy z katastrální prakse a jednu z rovinné
geometrie s výzvou, aby čtenáři pokusili se je
vY1'ešiti. Vtipná a stručná řešení budou případně
otištěna. - Redakce soudí, že tímto způsobem
podnítí hlavně u mladších kolegů zájem o odborné
problémy a o litenÍ/rní spolupráci v časopise.

První úloha. (Obr. 1.) Nově ustavené "Družstvo
pro podporu domáckého prům.cvočkařského"koupilo

se stp. 37 a zahradou pp. 165, vložka 23) a celý
majetek držitele D (zbořeniště stp. 38 a zahrada
pp. 166, vložka 25), domky zbořilo a po vyrovnání
zbořených pozemků s návsí pp. 956 postavilo na
koupených pozemcích továrnu (cvočkárnu) a v za-
hradě obytný domek pro správce továrny. Jak vy-
řešiti tuto změnu v novém stavu, aby souhlas po-
zemkového katastru s přírodou byl co největší, lze-li
provésti sloučení vložek č. 21, 22 a 24 (jsou bez
závad nebo stejně zatíženy), nikoli však vložky č. 23,

Obr. 1.

celý majetek držitele A (domek čp. 21 se stp. 35 a
zahradou pp. 163, vložka 21), celý majetek držitele
B (domek čp. 22 se stp. 36 a zahradou pp. 164,
vložka 22), celý majetek držitele C (domek čp. 23

.: I .:

jeJlz závady sloučení s ostatními vložkami neprl-
pouštějí? V tovární budově jsou též kanceláře druž-
stva. (Dosavadní stav je vyznačen plynulou, nový
naznačen čárkovanou čarou. V grafické části odpo-
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vědi vyznačte všechen nový stav - všechny změny
-- červeně.)

Druhá úloha. (Obr. 2.) Černě plynule je vyznačen
stav kat. mapy (velká písmena: katastrální území,
malá pismena: držitelé). Hraniční řeka byla regu-
10vána. Přímo před úpravou byl zaměřen skutečný
stav - je vyznačen tečkovanou čarou. Stav po úpra-
vě je zčásti vyznačen čarou čárkovano~. J~k. p;o-
véstí změnu v pozemkovém katastru a vereJnych
knihách, aby pozemkový katastr odpovídal IJ)ně
skutečnosti co do držby i co do hranic katastr<il-
ního území (obcí)? Jaký zachovati postup provádé~í
změn (dříve změny držebnostní či změny katastrál-
ních území)? Jak odstraniti závadu, že katastrální

RAR"NI

Posudky.
Fotogrametrický slovník čcsko-německý a německo-

český. Zpracoval a redigoval prof. Dr. techn. P. Pot u-
ž á k. Brožovaná knížka rozměru 15X 21 cm o 40 stra-
nách. Vyšla nákladem České matice technické v Praz;
1940. Cena: krámská 15 K; členská 10 K a studentska
7K.
Ještě před tím, než v Německu Deutsche Gesellschaft

fiir Photogrammetrie vydala svůj pětijazyčný (něm.-
angI.-franc.-itaI.-španěl). slovník »Mehrsprachiges Wor-
terbuch fiir Photogrammetrie«, uvažovalo se u nás o se-
stavení fotogrametrického slovníku, který by upravil
české názvosloví v tomto novém oboru. Byla ustavena
slovniková komise, která ihned započala činnost, takže
již 19. XII. 1931 mohl na schůzi fotogrametrické společ-
ností její předseda prof. Pe tří k sdělit, že »byl pořízen
lístkový seznam hesel od písmene A. do S a pro zatím
rozepsáno 2200 hesel ... « (Z. V., 1932, s. 19.) Podle
velkého počtu hesel lze usoudit, že původně měl býti
slovník velmi důkladný, neboť čtyřjazyčný slovník, který
vyšel za tři roky nato (Z. V., 1934, s. 156), obsahoval
pouze 1 850 odborných výrazů.
Práce na slovníku šla zprvu velmi pomalu a teprve po

mezinárodním fotog'l'ametrickém kongrese pařížském
(1934) se v ní intensivněji pokračovalo. Na konec bylo
rtJ7!1odnuto vypustiti velký počet výrazů, které podle .své
povahy náležely do jiných oborů, jako geodesie, optr.ky,
mechaniky, chemie, fotografie a letectví. Byly ponechany
toliko názvy, které k fotogrametrii mají nejužší vztah
a ~tanoveno, že slovník bude vydán v jazyku česko-
něme~kém a německo-českém jako doplněk ke čtyřjazyč-
nému slovníku.
Zpočátku pracovala na slovníku širší komise, v mz

byli zastoupeni pp. Dr. Ad. F i ker, Ing. K. K leg a,
Dr. J. Peterka, prof. Dr. P. Potužák, prof. Dr.
J R y š a v Ý prof. Dr. A. Sem e rád, prof. Dr. AI.
Ti c h Ý a Dr: J. K I o b o u č e k. Na lístky s jednotlivými
hesly připisovali české výrazy, jichž sami používali, nebo
které doporučovali zavésti. .
Užší redakčí komise, v níž byli PP. Ing. O. Par ti,

Dr. J. Peterka, prof. Dr. J. Petřík, próf. Dr. P.
Pot už á k a Dr. J. K I o b o uč e k z navržených názvů
zvolila ty, jež pokládala za nejvýstižnější a nejúčelnější.
Kde bylo více vhodných názvů, byly sestaveny v pořa~í:
které jim komise přisoudila. - Výsledky obou komIsI
zpracoval Dr. P. Pot u žák.
Zvolené názvy byly dány k přezkoumání s hlediska

filologického p. prof. Q. Hod u r o v i, řediteli Českého
slovníku, který velmi ochotně celou práci posoudil a dopo-
ručil také některé menší opravy, které potom byly prove-
deny; nebylo vyhověno jen v několika mál~ přÍ]:~ad;ch
(na př. u slova »fotogrametrie«, kde podle fIlologIckel).o
názoru se mají psáti dvě »m5<). ,
Jako vždy, projevila i tentokrát Česká matice technic~

ká ušlechtilé pochopení pro dobrou věc a uvolila se vydatr

mapa prImo před úpravou nesouhlasila se skuteč.
nosti (tečkovaný zákres), aby sepsané smlouvy
odpovídaly skutečnosti? (V grafické části odpovědi
vyznačte skutečný stav před úpravou modře, vše-
chen nový stav - všechny změny - červeně.)

Třetí úloha. V F. G. Gausově knize "Die trigono-
metrischen u. polygonometrischen Rechnungen in
der Feldmesskunst" (I. díl, str. 12, vydání z roku
1922) čteme známou větu: Průsečík H výšek, střed
K opsané kružnice a těžiště M trojúhelníka leží na
jedné přímce a prý platí

HK=KM

Který bod leží ještě na této přímce?

fotogrametrický slovník svým nákladem. - První ~ást
slovníku je česko-německá a obsahuje 578 českých vyra-
zů abecedně seřazených a tištěných tučněji po levé polo-
vině stránky a napravo jsou odpovídající výrazy ~ěmec-
ké; druhá část slovníku je německo-česká, obsahUje 424
německých názvů a je podobně upravena jako část prvá.
Sestavení bylo provedeno pečlivě a účelně a také tYPť?-
grafická úprava knížky je pi\kná (slovník vytiskl~ »~olI-
tika«). Malá tisková nedopaUení na str. 8 (kmItatr -
blinken) a na str. 19 (snímková úsečka - Bildabszisse)
si každý snadno opraví.
Dosud používali u nás někteří autoh rozdílné a leckdy

nevhodné a nesprávné výrazy. Zvlášť velká nejednotnost
byla pro význam něm. slova Pal3punkt, pro který se
časem nahromadilo asi 6 různých názvů (bod kontrolní,
ověřovací, opěrný, stotožňovací, vlícovací, vstavný) i
slovník zavádí jediný český výraz: vlícovací bod. - Take
některé fotogrametrické metody byly rozličně a často
chybně jmenovány. Podle nového slovníku se užívá těchto
názvů (v závorce jsou připsány příslušné výrazy němec-
ké) : přeobrazování (Umbildung), p1'ekreslování (Entzer-
rung) , převádění, zpracování snímků na mapu (J\us-
wertung); pořadové připo.iování snímků (Folgeblld-
anschluB). - Složeniny cizího a českého slova (na př.
fotokomora, fotonáčrt) bylo rozhodnuto důsledně vymý-
titi, ale ponechány složeniny, v nichž obě slova j~ou cizí-
ho původu, jako fotogram, fotomapa, fototheodo1It (th~o-
dolit s »h«!). - Složenin se slovem aero- ve slovmku
nenajdeme; je použito výrazů: letecká fotogrametrie,
snímková (letecká) triangulace a pod. - Zavedeny byly
nové názvy: uzlový bod snímku, uzlový paprsek a uzlová
rovina (něm. Kernpunkt, -strahl, -ebene) pro něž se
dříve užívalo označení »jaderné« nebo »hlavní«. - Pro
něm. vÝraz. Bildweite je český název obrazová dálka
(nikoliv vzdálenost).
Vydáním fotogrametrického slovníku byl položen zá-

klad jednotného fotog'l'ametrického názvosloví v českém
jazyku. V předmluvě se připouští, že některé názvy
během doby mohou podlehnouti změnám, avšak »je žá-
doucno, aby jiných a nových názvů než jsou uvedeny ve
slovníku nebylo 1Joužíváno do té doby, dokud nebude
tiskem vydána zpráva o změnách a nebo nebude vydán
slovník nový«.
České názvosloví obsažené ve fotogrametrickém slov-

níku svědčí o výrazovém bohatství naší mateřštiny, jež
nám umožňuje používat vhodných slova označení i v no-
vějších technických oborech, jako je fotogrametrie. Slov-
ník je proto cenným příspěvkem do naší odborné litera-
tury a dává také počátek novodobému zeměměřič~kému
názvosloví v českém jazyku. Kloboucek.

Dr Štefan S c h w a r z: »0 rovnicích«, Praha, 1940,
str. 9'2, cena brož. výt. 14 K. Vydala Jednota českých ma-
tematiků a fvsiků v Praze.
JČMF se ~jala nového úkolu: počala vydáv.ati ~nižn~

sbírku - Cestu k yědění - v níž poskytne lI1telIgenCl
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se středoškolským vzděláním možnost, aby prohlubovala
své vědomosti z matematiky, fysiky, chemie a astronomie
a přiblížila je dennímu životu.
Je to zajisté chvályhodná snaha a zaslouží, aby byla

plně lJochopena a využita; a to nejen těmi, kteří za-
končilr své školní vzdělání maturitou. Z programu, podle
něhož se bude postupovati při vydávání sbírky, je pa-
tmo, že po mnohém díle sáhne rád také inženýr, aby si
jednak znovu ověřil, co jeho prakse už částečně otřela
z vědomostí o základních větách exaktní vědy, nebo aby
si své odborné poznatky upevnil rozšířením obzoru do
sousedství. '
Poněvadž pak matematická rovnice je jakýmsi pilířem

všeho technického dění, začíná se sbírka právě svazkem
o rovnicích, v němž jsou probrány fundamentální věty
algebry funkce kořenů a řešení rovnic různých typú do
4. stup~ě, řešitelnost obecných rovnic vyššího stupně
separací a numerickou aproximací kořenů atd.
Knížka formátu 12,5X18 cm podává vytčenou látku

zcela v intencích knihovny. Je psána dobrou a přesnou
češtinou, jak je to zvykem u našich matematických d~l.
úpravu vydavatelčinu není nutno chváliti, nebgť Je
známá. Stv.

Odborná pojednání v čnsopisech.
Zeitschrift fUr Vermessungswesen, 1940. Čď,~. 1:

S c 11 m e h 1: 70 Jahre Geodatisches Institut. - F I' i e-
d I' i c h: Uber das Boltzsche Substitutionsverfahren.
B I' u h n: Wie kann die Berichtigung der Topographi-
schen Kartel: 2i5 000 beschleunigt werden?
Čís. 2: K o I' z e r: ZUl' Sacularfeier de& ehemaligen

Militiirgeographischen Institutes in Wien. - Li t-
s c h a u e 1': Ansatzverfahren ZUl' Ausgleichung unvoll-
standiger Richtungssatze. - K I' i e gel: Vorwartsein-
scheiden nach der Methode der kleinsten Qua<;lrate.
Čís. 3: Friedrich: (Dokončení z č. 1). - Mit-

tel s t a e d t: Teilungen durch einen gegebenen Punkt.
- P I' o k s c h: Zusammen1egungen (Umlegungen) land-
wirtschaft1icher GrundstUcke in der Ostmark.
Čís. 4: H I' i s t o w: Weitere allgemeine Forme1n fur

die Richtungs- und Entfernungsreduktion fiir eine be-
liebige Fliiche und eine konforme Abbildung.
H o p c ke: Nochmals ZUl' mittleren Fehlerellipse. -
K a st: der Umlegungsplanentwurf in der Praxis.
Čís. 5: F I' a n k: Beitrage ZUl' winkeltreuen Abbil-

dung des Erdellipsoides. - Jun g: Uber den gefahr-
lichen Ort beim Normalfall der raumlichen Doppelpunkt-
einschaltung.
Čís. 6: S c h 1'0 der: Der alte und der neue Geist der

Bestimmungen uber Grundstucksumlegung.
Čís. 7: F I' a n k: (Pokračování z č. 5.) - P i n k-

w a I' t: Bestimmung einer Geraden aus den gemessenen
Koordinaten ihrer Punkte. Klobouček.
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 1940. Čís. 1:

S c h m i e des k a mp: Aktuelle Probleme im Vermes-
sungswesen der Gegenwart. - W e I'k m e i s t e 1': Die
Darstellung- der Gelandeformen in Schichtlinien in to-
'po~raphischen Karten.

Cís. 2: W e I' k m e i s tel': Gemeinschaftsarbeit
zwischen Vermessungsingenieur und Vorgeschichtler. -
S c h o e n i s c h e n: Von gesunder und kranker Land-
schaft. - F e y e r: Ueber Feh1erwirkung bei der Er-
mittlung des Uhrstandes durch Aufnahme von Koinzi-
denzzeitsigna1en.
Čís. 3: Mel' ten s: Die ve1'messungstechnischen Ar-

beiten bei der Absteckung der Widerlager- und Pfeiler-
achsen fur die Reichsautobahnbrucke uber die Saale bei
Konnern. - Ha I' ing: Die Neuordnung des deutschen
Raumes und Bodens.
Čís. 4: Ma r x: Absteckungstafeln fUr Kreisbogen mit

kleinen Ha1bmessern. - R e e k: Ein einfaches Fliichen-
rechnungsverfahren mit der ~Brunsviga-Koordinaten-
maschine«. - Str i n z: Zinseszinsrechnung in der Ver-
messungspraxis.

Čís. 5: R i e m a n n: Uber die Lage des anallaktischen
Punktes distanzmessender achromatischer Glaskeile. -
A m m e l' m a n n: Gebrochene Strahlen ohne Strecken-
messung.
Čís. 6: Riemann: (PokFačování z č. 5.) - Su-

to r: Beitrag ZUl' Einpassung am Stereoautographen. _

Mi t tel s t a e d t: Hilfsmitte1 ZUl' Berechnung von
Rich tungskoeffizienten.
Čís. 7: L ude m a n n: Die schweizerische Grundbuch-

vermessung. Kiobouček.
Schweizerische Zeitschrift fUr Vermessungswesen und

Kulturtechnik, 1940. Čís. 1: Ber t s c h m a n n: Schnitt-
punkt zweier Geraden. - K o bol d: Eine einfache Her-
leitung der Flachenverzerrung, des VergroBerungsver-
hiiltnisses und der Azimutreduktionen bei der winkel-
treuen Zylinderprojektion.

Čís. 2: Z o 11y: Geodiitische Grundlagen der Ver-
messungen im Kanton Uri.
Čís. 3: Z o 11y: (Pokračování z č. 2.) R e i c h: Beitrag

ZUl' Berechnung der Koordinaten des Schnittpunktes
zweier Geraden. KlolJoucek.
Geometarski i Geodetski Glasnik. Čís. 5-6/1939: S o-

p o c k o: Použití schematu podmínkových rovnic při vy-
rovnání trigonometrických sítí; B o š k o v i é: Historie
zápasu o metrický systém; Rud 1: Rektifikace Coradiho
valivého planimetru; Dr a ž i é: Kartirování detailu v ma-
pách měi:-' 1 :2880 nanášecím přístrojem 1:1000; Bor č i é:
Fotogrametrie v službách katastru; V i d o j k o v i é: Vy-
vlastňovací zákonodárství; Mil o van: Triangulace
města Subotice; Mil a č i é: Reorganisace ministerstva
financí, oddělení pro katastr a sťátní statky.
Č. 1J;L940: S o p o c k o: Příklad na využití schéma pro

podmínkové rovnice; K o s t i é: Přednášky proslovené
na VI. mezinárodním kongresu v r. 1928; Pop o v i é:
Jak ideelní spoludržba brzdí vedení katastru i normální
výstavbu měst; Boškovié: O měrách; Vidojko-
v i é: Vyv1astňovací zákonodárství; S pec t a t o r: Ještě
k historickému rozvoji geodesie.
Cís. 2/1940: D r a ž i é: Film o aerotopografii; S č e-

pan o v i é: Návod pro pozemkovou knihu; K o s t i é:
Jedna nutná oprava; K o j o v i é: Dělení lichoběžníka;
Had ž i a bdi é: Soudní dělení nemovitostí za součin-
nosti zeměměřičovy; M a l' i n k o v i é: Jaký potřebujeme
zákon o scelování pozemků?; S pec t a t o 1': Z dějin
meteorolog'ie. Štv.

Seznam knih a časopisů
v knihovně Odboru zeměměřičských inženýrů

SIA.
Knihy půjčuje členům Ing. Stván, Brno 14, Tyršova 47.

* Hvězdička u ročníku značí, že ročník není úplný.
(Pokračování. )

37. »Zprávy veřejné služby technické«, roč. 1919,
1920, 1921, 1922, 1923*, 1924, 1925, 1926, 1927*,
1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935,
1936*, 1937,.1938, 1939* . 21

38. »Vojensko-technické zprávy«, roč. 1925*, 1926,
1927, 1928, 1929, 1930*, 1931, 1932, 1933, 1934,
1935, 1936, 1937, 1938. " . 14

39. »Bibliografické zprávy«, roč. 1927*, 1928, 1929*,
1930* . . . . . . 4

40. »Landmesser-Kalender«, roč. 1928, Beilage k r.
1928 2

41. »Schlebach: Taschenbuch der Landmessung«,
roč. 1919, 1926 2

42. »B eneš: Systém deklinací« . 1
43. »Littrow: Multiplikationskreise« 1
44. »Sopocko: Geodezija« 1., II. díl. I. díl in duplo 3
45. »Poláček: Zeměď.-technická a vodohospod. čin-

nost«. . 1
46. »Ohm: Agrární operace na Moravě« 1
47. »Špaček: Technicko-hospod. zahran. služba« 1
48. »Schneider: Originaliibersichtsp1. bei Grund-

buchverm.« . . . 1
49. »8chneider: Originaliibersichtspl, bei Grund-

buchverm.; Zeichenvorlagen« . .. 1
50. »Leupin: Der Original-Ubersichtsplan« 1
51. »Girelli: La profesione del geometra in Italia« 1
52. »Bnltensperger: Die Grundbuchvermessung der

Schweiz« 1
53. »Bnltensperge1': Die Nachflihrung bei der

Grundbuchvermessung in der Schweiz« . 1
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lnvent. Počet
číslo Název knihy nebo časopísu svazků
54. »Baltensperger: Die Polarkoordinatenmethode« 1
55. »Haataja: Eramaa ja Liikamaa« ., 1
56. »Grundbuchvermessung - Schweizerische« 1
57. »List of Members«. . . . 1
58. »Tománek: Pensijní pojištění« . 1
59. »Ford a my« . • . . . . . . . 1
60. »Švambera: Bibliografie čs. literat. geografické« 1
61. »Rapport de la Commis. géodésique Tchécoslov.« 1
62. »Lijschner: Ertragsfahigkeit geneigter FIachen« 1
63. »Knihovna Nové Práce«, sv. 15, 25, 26, '28 . 4
64. »Novotný: Nauka o rakouském katastru«

(s duplem) . . . . . . . . . • 2
65. »Návod jak prováděti na Slovensku a P. Rusi

unifikaci kat. operátů«. . . . 1
66. »Novotný: Geodésie vyšší«, 1. díl. . . . 1
67. »Návod jak prováděti na Slovensku a v P. Rusi

nápravu poz. katastru«. . 1
68. »8kála: Vyměřování půdy« . 1
69. »Triumftechniky«, roč. 1926 . . . . . 1
70. »Výroční zpráva Jednoty č. mat. a fysiků«, roč.

1921-1922, 1922-1923 . . . . . . . 2
71. »Výroční zpráva Vojenského zeměp. ústavu«,

sv. 1., IV., V., VI., VII., VlIL, X., XL, XII.,
XIII.-XIV. 10

72. »Knihovna pro stavbu měst při M. A. P.«, sv. 2,
3, 4, 5 . . . . . . . . .. 4

73. »Cechum: Připojovací čtyřúhelník úhlový« . 1
74. »Soubor předpisů z oboru min. spravedlllosti«. 1
75. »Dock: Photogrammetrie u. Stereophotogramm.« 1
76. »Fiala: Kartografické zobrazování« 1
77. »Fiala: Nomografie« . . 1
78. »Klužniak: Geodezja nizsza« . . 1
79. »Památník čes. vys. školy technické v. Brně«,

roč. 1924 .. . 1
80. »Sborník, Jubilejní vědecký« . 1
81. »Šedesát let Spolku Č. inženýrů« 1
82. »Deset let technické práce«. . . 1
83. »Ryšavý: Geodesie nižší«, díl 1., II.. 2
84. »Fiala: Geodetické počtářství II. běhu«. . . 1
85. »Fetřik: Úvod do polygonálních trigon. výpočtů« 1
86. »Fetřik: Úvod do katastl'U daně pozemkové« . 1
87. »FeUik: Agrání operace I. část, Scelování po-

zemků«. .. . .• 1
88. »FeUik: Zákon o evidenci katastru daně po-

zemkové« . . . ... 1
89. »Ryšavý: Měření podzemních prostor« . 1
90. »Vermessungstechnische Rundschau«, roč. 1929,

1930, 1931 • . • . . . .. 3
91. »Pozemková reforma«, roč. 1923, 1924, 1925,

1926, 1927, 1928, 1929-1930, 1931, 1932, 1933,
1934, 1935, 1936, 1937, 1938 . . . " 15

92. »Trudy konferenci i zemleměrov«, roč. 1930 1
93. »École spécial des travaux publics« . 2
94. »Malek: Ein Beitrag ZUl' Auflosung lineal'.

Gleichungen« . . . . . . . . . 1
95. »8tefanescu-Guna: Tratat de Topometrie si 1'0-

pografie« . . . 1
96. »Bosshardt: Mésure optique des Distances« 1
97. »Bosshardt: Optische Distanzmessung« . 1
98. »Fiasecki: Wspoleczesne metody«. . . . 1
99. »Buchholtz: Sur la compens. des triangulations

aériennes« . . . . . . . . . . 1
100. »Cechura: Magnetická deklinace v Čechách pro

epochu 1925 5«. . . . . . . . . 1
101. »Špaček: Herbert Hoovel', jeho život a práce«. 1
102. »Kopecký: Bodové stanovení bonity půd orných

v býv. Č. S. R.«. . . . • • . . , 1
103~»Zpráva Č. nár. rady badatelské«, roč. 1929,

1930, 1931 . . 3
104. ~!,řipolllínky M. A. P. k návrhu' nov. stav.

radu« • . . • . • . . 1
105. »Pozemková reforma 1918-1928«. .. ·1
106. »Report a Brief of the UnoStates Gov. Mapping« 1
107. »Forni: La Sistemazione fondiaria nel Cantone

Ticino« . '. . . . . . 1
108. »Ohlas soudobé inženýrské práce« . . 1
109. »Gruber: Ferienkurs in Photogrammetrie« . '1
110. »Herzeg: Rationelle k"onforme I{ool'dinaten-

systeme« 1

lnvent. Počet
číslo Název kníhy nebo časopísu svazků

111. »Návrhy na řešení otázek ref. vysokoškol. studia
technického« . . . . . . . . . 1

112. »Loschner: Einfiihrung in die Erdbildmessung« 1
113. »Jordan: Handbuch der Vermessungskundelt,

II. Band, 1. Halbb. (viz také č. 290) . . . 1
114. »Bulletin géodésique«, sv. Č. 9, 17-25, 26-45,

49-52, 53, 54, 57-60 . . • • . . . 37
115. »Glasnik, Geometarski i Geodetskí«, roč. 1930,

1932*, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 9
116. »Journal of the Surveyors Institution«, roč. 1928,

1929-1930, 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933,
1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937*,
1937-1938*, 1938-1939*. . " ., 11

117. »Kadeřávek: Deskriptivní geometrie«, díl I.. 1
118. »KozWny, Terképészeti, roč. 1930-1932, 1932-

1933, 1934-1935 3
119. »Revista Cadastrala«, roč. 1928, 1929':' . 2
120. »Zprávy stáního pozemkového úřadu«, roč.

1929-1930, 1931, 1932* . . . . . . . 3
121. »Návod jak vykonávati katastrál. měř. práce«

(Instrukce A) . . .. .... 3
122. »Bastl: Reformierungsvorschl. ZUl'Triangulation« 1
123. »Gromann: Der bundesstaatl. Vermessungs-

dienst. in Osterreich« . . . . . . . 1
124. »Hildebrand, Prazisions-Instrumente« . . . 1
125. »Liidemann-Hildebrand, Schraubenmikroskop-

theodolit ••• « . . 1
126. »Krejcar: Nauka o pozemkovém katastru«,

díl 1.. . . . 1
127. »Zprávy Vojensl,ého let. ústavu studijního

v Praze«. . . " .•... 1
128. »Cechura: Zaměření a výpočet magnetické de-

klinace« 1
129. »Návod, jak vykonávati práce pro obnovení ka-

tastrálních map •.. « (Instrukce VliL). . . 1
130. »Almanach I. Č. silničního sjezdu v Praze

r. 1931.. 1
131. »Festschrift Eduard Doležal« . . " 1
132. »Landmesser-I{alender, Deutscher«, roč. 1932. 1
133. »!~s!r?-kce pro řízení spojené se zaknihováním

pndelu 1
134. »Chytrý: Základy letecké fotografie« . 1
135. »ť alouch: Sedmimístné logaritmy čísel« 1
136. »Ohm: Scelování pozemků« . . . . . 1
137. »Ludvik: Das Entwerfen einfacher Bauobjekte« 1
138. »H eptner: Tafeln fiirWertberechnungen«. • 1
139. »Albrecht: Bremiker's logarithmisch-trigonom.

Tafeln« 1
140. »Hartner-Doležal: Hand- und Lehrbuch der

nied. Geodasie«, 1., II. díl. . . .. 3
141. »Fridrich: Kulturtech. Wasserbau«, 1., II. díl 2
142. »Hermes: Das perspektivische Zeichnen«. 1
143. »Loewe: Koordinaten-Tafel« . . .. 1
144. »Volquardts: Feldmessen und Nivellieren«. . 1
145. »Tapla: Grundziige der llieder. Geodasie«, 1., III. 2
146. »Bohnert: Ebene und spharische Trigonometrie« 1
147. »Wolff: Nivellieren« . . . 1
148. »Kresnik: Hydrologische Tafel« . 1
149. »Wane: Hypotenusen-Tafeln« . . 1
150. »W eitbrecht: Ausgleichungsrechnung« .. 1
151. »Aretin: Handbuch zum Abstecken von Curven« 1
152. »Zajiček: Der Landwirt als Kulturingenieur«. 1
153. »Popis města Brna« . . • . . . . 1
154. »Blumenberg: Die Vermessungsfachzeitschriften« 1
155. »Cechura: Magnetická deklinace v Podk. Rusi« 1
156. »8nižek: Užití autokartografu Hugershoffova •. « 1
157. »Exner: Eigentum und Besitz« 1
15K »Příručka důlního měřiče« . 1
159. »Město a upravovací plán«. . . 2
160. »8chlée: Stavební řád pro Moravu a Slezsko«. 1
161. »Becker: Atlas zu Strassen- und Eisenbahnbau« 1
162. »8uckow: ůberblick uber das deutsche Ver-

messungswesen« . . . . . .. 1
163. Angliederung der preussischen Landeskultur-

behorden« . . . . . . . . . . 1
164. »Annuaire officiel de I'Union des Géometres-

Experts ••. « ••• 1
165. »Holub: Z mých vzpomínek«. 1
166. }}Anikin: Praktické vytyčovací tabulky« 1
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Invent. Počet
číslo Název knihy nebo časopisu svazku

167. »Visty Technični«, roč. 1933, 1934, 1935*, 1936*,
1937*, 1938, 1939*

168. »Bulletin officiel de l'Union des Géometres
Exp. Franc;ais«, roč. 1931*, 1932, 1933, 1934,
1935* . .

169. »Technik«, roč. 1931-1932, 1932-1933, 1933-1934,
1934-1935, 1935-1936, 1936-1937, 1937-1938,
1938-19.'39*

170. »éechura: Fričova souprava pro důlní měření«
171. »éechura: Měřické základy důlních map v Já-

ch)'mově« . . . .
172. »Cechura: Magnetische Kartierung und Geo-

logie«
17.'3.»Cechura: Unters. aus dem Gebiet d. angew.

Geophysik .•• « . . " .. .
174. »Konetschny: Einrichtung der Instrumente flir

d. optische Llingenmessung ..• « s duplem. . 2
175. »Tolba: Neue Untersuch. des stereoskop. Sehens« 1
176. »Kalender fiir Landmessungswesen und Kultur-

technik«, roč. 1933, 1938, 1939. . . .
177. »MiilleT: Vodní právo pro Čechy, Moravu a

Slezsko« . .. ..
178. »Ryšavý: Geodesie nižší«, díl II. (2. vyd.) .
"179. »Technik radí« . .
180. »Vorálek: Vyměřování dolu kompasem«
181. »Baeschlin: Lehrhuch der Stereophotogram-

metrie« .
182. »Dock: Rechnerische u. zeichner. Auswertung«
18.'3.»Chlumeck.if: Vytyčovací tabulky« .' .
184. »Kalendář zeměměřičských inženýrů«, roč. 1934

Invent. Počet
číslo Název knihy nebo časopisu svazku

185. »Návod, jak vykonávati kat. měř. práce pro ve-
dení poz. katastru« (Instrukce B). . . . 1

186. »Survey, Journal, The south African«, roč.
1926-1927, 1928-1931, 1931-1938* .. 3

187. »Žemetvarka ir melioracija«, roč. 1932*, 1933,
1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 . 8

188. »8andor: Fotogrammétria« 1., II. díl 2
189. »Kovařovič: Rukověť pro odhady nemovitostí« 1
190. »Doležal: Internat. Archiv flir Photogram-

metrie«, VIII1, VIIj2, VIIIj1 (s duplem), VlIIj2 5
191. »Dock: Aufnahme in der terrestrischen Stereo-

photogramm ... « 1
192. »Tachymetertafel-Zeiss, nach Prokeš« . 2
193. »Fotogrammetria, Mezzo secolo di« 1
194. »Aerophotogrametriques, Appareil pour levés« 1
195. »Stereocartographe« III. 1
196. »Několik vysvětl. k nař. baňského hejtmanství« 1
197. »Cechura: Magnetická deklinace na Slovensku« 1
198. »W ilski: Eine neue japanische DarsteI. der

Hohen« ..... .... 1
199. »8emerád: Potřeba a umístění zeměměř. inže-

nýrů« 1
200. »W eis: Návrh reorganisace měř. služby a oce-

ňování u ČSD« . 1
201. »Sedmdesát let technické práce« . 1
202. »8chwidefsky: Das Entzerrungsgerlit« 1
203. »8voboda: Význam astronomie pro poznání

prostoru« 1
(Pokračování. )

BŮ
,

PSAVY

Průměrná nebo střední chyba? O nutné nornialisaci
v zeměměřičství byla právem učiněna zmínka již v prvém
čísle našeho časopisu. Jak brzy k ní dojde, záleží jen na
odpovědných orgánech úředních. Doufejme, že se jí
dočkáme nejpozději s vydáním definitivního znění In-
strukce A, alespoň pokud se týče formátů a úpravy
tiskopisů. Není bez zajímavosti, že dosud nebyla věno-
vána pozornost označení nižších jednotek gradu. I odbor-
níku se vybaví těžko představa o dovolené odchylce 1,2
decigradu v uzávěru trojúhelníka, nehledíc k tomu, že
jsme dosud nezavedli označení těchto jednotek, jako je
tomu u minut a vteřin stupňových. Oč snažší by bylo
v uvedeném případě napsati 12"' a čísti 12 g-sekund,
nebo g-vteřin. Stejně by bylo snažší označení na př. 27
a čísti 27 g-minut, nežli vyjadřovati tyto hodnoty dese-
tinnýmčíslem gradu (pro dané příklady 0,0012c nebo
0,27c). Tím méně je pohodlné označení slovem centigrad
a decimiligrad, a to již s ohledem na snadnost představy.
Podobně je pochybná vhodnost gradového označení gr,
oproti kratšímu a pohodlnějšímu psaní nahoře indexova-
ného c, jak jsem užil tohoto označení nahoře.
Kromě této otázky střetáváme se v našem časopíse

i s druhým případem, kde by bylo na místě zavésti uni-
fikované označení. Jedná se o jednotné označení střední
kvadratické chyby, jako odmocniny ze součtu čtverců
oprav, děleného počtem přebytečných pozorování. Pro
tento pojem uvádí Ing. Tomsa v Č. 2 a Ing. Schwarz
v č. 4 Zeměměřičského obzoru pojmenování »průměrná
chyba«, zatím co prof. Dr. Potužák v č. 5 mluví o »střed-
ní chybě«. Ing. Schwarz odvolává se při tom na označení
prof. Dr. J. Ryšavého v Geodesii vyšší, str. 192-196.
Jelikož v počtu pravděpodobnostním j.e trvale ustálen

výraz s t ř,e dní hod not a, pro střední hodnotu čtver~
ců odchylek, musíme přiznati oprávnění správnému ozna-
čení s tře dní c h y b a, namísto p r ů m ě r n á c h y b a,
i když tím porušíme dlouholetou zvyklost, zavedenou
prof. Fr. Miillerem, otcem českého geodetického názvo-
sloví v létech 1869 a později. Názvu střední chyba (mitt-
lere Fehler, erreur moyenne quadratique, the mean error)
použil již r. 1880 Dr. Se~'dler v knize: Základové theo-
retické fysiky, Dr. Semerád: Příručka praktické geo-
metrie, Praha 1921, Dr. Čuřík: Počet vyrovnávací, Praha

1936, uZlvajíce označení p r ů m ě r n é c h y b y (durch-
schnitllicher Fehler, erreur moyenne absolue, theaverage
error) pro arithmetický průměr absolutních hodnot všech
chyb.
Rovněž při definitivním znění Instrukce A mělo by se

k této věci přihlédnouti. Ing. Dr. V. Elznio.
{Redakce ráda otiskuje oba náměty, přes to, že o jedné

z otázek bylo již dvakráte psáno v Zeměměř. Věstníku
(1938, str. 108 a 1939, str. 76), neboť v tom vidí zájem
čtenářů o časopis i o důslednost v naší geodetické vědě
a praksi. O tom, jak se u nás budou označovat úhlové
jednotky setinné, rozhodne s konečrwu platností C. nor-
malisační společnost; rozhodnutí bude publikováno v nej-
bližší době. - Pokud se týče otázky »průměrná« či
»střední« chyba, redakce soudí, že bylo by ji třeba řešit
v rámci nového jednotného českého názvosloví geodetické-
ho, k němuž počátek již dala C. fotogrametrická společ-
nost vydáním »Fotogrametrického slovníku«.)
Nařízení o scelování hospodářských pozemků a o ji-

ných úpravách pozemkové držby. V částce 57 Sb. vy-
dané dne 31. května 1940 vyšlo pod číslem 171 vládní
nařízení ze dne 19. května 1939 o scelování hospodář-
ských pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby.
Tímto nařízením rozšiřuje se platnost moravských zem-
ských zákonů o agrárních opeJ'Jwícn na ceJé Ílzemí Pro-
tektorátu Čechy a Morava. Znění moravských zemských
zákonů, upravené se zřetelem na současné poměry státo-
právní je uvedeno v příloze A k vlád. nařízení. Příloha
obsahuje moravský zemský zákon ze dne 13. února 1884
č. 30 mor. z. z. o scelování hospodářských pozemků ve
znění zákonů ze dne 22. VII. 1892 č. 65 mor. z. z., ze dne
18. května 1896 čís. 57 mor. z. z. a ze dne 14. května
1910 č. 52 a 53 mor. z. z. Kromě těchto předpisů platí
také prováděcí nařízení ze dne 30. listopadu 1911 čís. 13
mor. z. z. z r. 1912 o agrárních operacích, jakož i nař.
ze dne 24. X. 1896 čís. 82 mor. z. z. o organisaci technické
služby pro agrární operace.
VI. nař. čís. 171/40 Sb. zavádí jako novum v Čechách

i na Moravě p o v i n n é scelování pozemků tam, kde pro-
váděním rozsáhlejších staveb komunikačních, vodních
cest nebo letišť by byla pozemková držba tak roztříštěna,

1940/99



že by tím bylo řádné hospodaření značně ohroženo. O za-
vedení povinného scelování pozemků bude rozhodovat
ministerstvo zemědělství na základě dobrého zdání od-
b?rné komise, v níž jsou hospodářští a zemědělsko-tech-
mčtí úředníci tohoto ministerstva, případně i úředníci
lesní" dále zástupce úřadu, který komunikační nebo po-
dobne stavby provádí, anebo opatřuje pozemky pro ně
potřebné a konečně finanční správy (pozemkového ka-
tast:o>, a zemědělské rady. Veškeré osobní náklady p~i
povmnem scelování hradí stát s výjimkou nákladů na
zl}městnance, placené dosud ze zemské zálohy pro agrár-
nI operace. Výlohy osobní i věcné hradí se z prostředků
povolených na příslušnou stavbu.
Vládní nařízení obsahuje dále některá zásadní usta-

novení finančního rázu. Podrobné předpisy k provedení
nařízení budou vydány dodatečně.
O provádění zeměměřičských prací při scelování po-

zemků a jiných úpravách pozemkové držby vydá mini-
sterstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí
jednací a technickou instrukcí. Na konec vI. nař. ruší
slezské zemské scelovací zákony a některá podružnější
nařízení moravská.
Tímto nařízením jest dán právní podklad k velkory-

sému provádění scelovacích prací v Cechách i na Moravě
jev~ožI}aléhavost bYla, zejména v poslední době, kdy byl~
prIkroceno k velkym komunikačním pracím, neustále
naléhavěji pociťována. Zeměměřičským inžénýrům dostá-
vá se tím příležitosti k velkému a hospodáí'sky velmi
významnému uplatnění, .

Zvýšení daně pozemkové. Vládním nařízením ze dne
29. února 1940, Č. 162/1940 Sb. bylo, kromě podstat-
ných změn v oboru daně důchodové, zavedeno také zvý-
šení daně pozemkové. Bude totiž počínajíc berním rokem
1940 k dosavadní pozemkové dani, která dosud činila 2%
daňového základu, vybírán všeobecně zvláštní příspěvek
ve výši 1·5% a státní přirážka ve výši 1% daňového zá-
kladu. Bude tudíž činiti dali pozemková 4,5% daňového
základu bez ohledu na důchod držitelů půdy.
Základem pro vyměření pozemkové daně jest jak

známo, u lesů dvacetinásobek a u ostatní půdy pak ~edm-
náctinásobek katastrálního výtěžku, se kterým jsou jed-
notlivé pozemky (parcely) zapsány nebo zaznamenány
do pozemkového katastru.
Samosprávné přirážky budou však i nadále vybírány

k dosavadní 2% dani pozemkové. Vk.
Úprava knihovních poměrů sudetoněmeckých nemovi-

tostí, ležících při hranicích Protektorátu a Slovenska.
V částce 91 říšského zákoníka, díl L, strana 798 a násl.,
bylo vyhlášeno nařízení říšských ministrů spravedlnosti
a vnitra ze dne 21. května 1940 o úpravě knihovních
poměrů v území ležící.ch na hranicích Protektorátu Cechy
a Morava a Slovenska. Toto nařízení vztahuje se na
nemovitosti ležící v Sudetoněmeckém území při hranicích
Prc:tektorátu Cechy a Morava nebo Slovenska, pokud
zmenou hranic byly rozděleny obvody knihovních soudů
tak, že některé sudetoněmecké nemovitosti jsou zapsány
v pozemkových knihách vedených u knihovních soudů
českých nebo slovenských.
Jelikož původní německo-česko-slovenská a německo-

slovenská dohoda o převedení soudnictví nemohla dosud
plně býti provedena a zdejší nebo slovenské soudy ne-
mohly předati nově příslušným sudetoněmeckým soudům
knihovní vložky, týkající se nemovitostí, nacházejících s€
nyní v sudetoněmeckém území, zavádí citované nařízení
přechodně úlevy spočívající v tom, že pro přechodnou
dobu místo knihovního zápisu postačí pouhé složení listin
u soudu.
V důsledku toho postačí k nabytí, omezení, zániku nebo

přenesení práva, k němuž by jinak bylo zapotřebí knihov-
ního zápisu, pouhé uložení listiny, na základě níž by
knihovní zápis byl povolen, k příslušnému sudetoněmec-
kému souda. Tato výjimka jest přípustná až do okamži-
ku, kdy zdejší nebo slovenské knihovní soudy předají
sudetoněmeckým soudům příslušné pozemkové knihy
anebo některé vložky z těchto knih, pokud se týkají sude-
toněmeckých nemovitostí.
Jakmile pozemkové knihy nebo všechny jejich přísluš-

né vložky budou předány. sudetoněmeckým soudům, při-

k~očí ~yt.o soudy k provedení knihovního pořádku. Ulože-
mI!1 lIstm u sudetoněmeckého soudu získává se totéž
kmhovní pořadí jako knihovním zápisem.
•K:r;ih~;mí zápisy, .které se staly před 11. říjnem 1938,

zustavaJI v platnostI, naproti tomu knihovní zápisy, které
se staly po tomto datu, zůstávají v platnosti pouze ten-
kráte, byly-li učiněny německými soudy. Zápisy učiněné
SO~?y českým.i nebo slovenskými po 10. říjnu 1938 pozbý-
vaJI platnostI a budou znovu projednány, resp. prove-
deny soudy sudetoněmeckými.
Nařízení obsahuje dále předpisy o řízení před sudeto-

něvme~kýmisoU;dy,?ále o knihov~ím pořadí návrhů před-
lozenych soudum ceskoslovenskym, protektorátním slo-
venským nebo současně též sudetoněmeckým a pod. Naří-
zení nabylo účinnosti dne 1. června 1940.
Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 5. dubna 1940

č. 15.060, o oprávnění ředitelství školního lesního statk~
»Masarykův les« v Bmě vyhotovovati geometrické (po-
lohopisné) plány pro účely vlastního služebního oboru
Ředite!s~ví školního lesního ~tatku »Masarykův les<:
v Brn~ Je podle ~ 51, odst. 1 zakona ze dne 16. prosince
~927, c. ,177 S~. (k~tastrálního zákona), státním úřadem,
J~nz ma opravnem vyhotovovati geometrické (poloho-
pIsné) plány pro účely vlastního služebního oboru, které
. mohou býti podkladem pro zápisy ve veřejných knihách
a v pozemkovém katastru. .
.Úřed~íkem toh~to úřadu, který může pravoplatně pod-

Pls~vatI geometrIcké (polohopisné) plány, jest lesní
spravce Ing. Dr. techn. Karel Mat ě j ů.
Vyhláška ministra spravedlnosti o oprávnění velitelství

vzdušné oblasti XVII vyhotovovati geometrické (poloho-
pisné) plány pro účely vlastního služebního oboru. Mě-
řické oddělení velitelství vzdušné oblasti XVII ve Vídni
(Wien) je podle § 51 katastrálního zákona ze dne
16. prosince 1927, Č. 177 Sb., oprávněno vyhotovovati
~eometrické (polohopisné> plány pro účely vl~stního slu-
zebniho oboru, které mohou býti podkladem pro zápisy
ve veřejných knihách a v pozemkovém katastru. Úřed-
níky oprávněnými pravoplatně podpisovati geometrické
(polohopisné> plány jmenovaného velitelství jsou: Mě-
řičský asesor Franz Friedrich Kurt K n i s c h e w s k i,
vrchní komisař v. v. Ing. Heinrich G o I d m a n n, Ing.
Ernst B ran d m a ye r, dipL Ing. Emil M a i e r. - Mi-
nistr spravedlnosti: Dr. Krejčí v. r.
Větší vesmír. Na hoře Mount Palomar v Kalifornii

bude letos umístěn největší zrcadlový dalekohled - ref-
lektor o průměru zrcadla 200 palců (t. j. 508 m),
Tímto novým teleskopem bude možnopronikn~uti do
v~~áleností, cd nichž nám trvá cesta světelných paprsků
bIlIon let. Budeme se tedy letos dívati do minulosti jed-
noho bilionu let. .
Dosud největší dalekohled na Mount Wilsonu má

zrcadlo o průměru 100 palců (t. j. 2,54 m). Byl jím pro-
zkoumán prostor (ovšem fotografickou cestou s někoH-
kahodinovými exposicemi) do vzdálenosti asi 5 kvadri-
lionů kilometrů. Dalekohledem z Mont Palomaru roz-
šíří se pro nás svět o půl bilionu světelných let. Průměr
dosud známého vesmíru měří 1 bilion světelných let
nový reflektor jej zdvojnásobí. '
Astronomové jím objeví nové mlhoviny, nové skupiny

hvězd, snad také rozřeší problém rozpínání vesmíru
ovšem před bilionem let. Pravděpodobně s největší pečli-
vostí budou se pozorovatelé zabývati otázkou prostíra-
jí-li se hmotné soustavy nebeských útvarů až na konec
hranice nově rozšířeného vesmíru.
V každém z nás se jistě probudí hrdost nad úspěchem

vědy a vědecké techniky, jimž se podařilo dílo, nad něž
nebylo dosud vykonáno většího. Dr. P.

Rozebraná čísla Zeměměřičského Obzoru. Císla 1 a 2
Zeměměřičského Obzoru jsou rozebrána. Nelze je proto
dodati ani novým předplatitelům ani těm, kdož časopÍs
odebírají hned od začátku a některé z těchto čísel ztratili.
Prosíme, nereklamujte je!
Toto číslo má 20 stran. Příští číslo Zeměměřičského

Obzoru vyjde až 25. srpna 1940 s rozšířeným obsahem.
Redakční korespondence v čel"venci nebude vyřizována.
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